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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

122 anos - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

Ano CXX1I
Número 195

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,833  (compra) R$ 3,834  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,810  (compra) R$ 4,040  (venda)
EURO   R$ 4,325  (compra) R$ 4,329  (venda)

l Oito startups paraibanas participam de evento nos EUA. Página 11

l Hotéis da PB registram ocupação média de 62,70% em agosto. Página 14

l STF ainda julga hoje doações empresariais a campanha políticas. Página 18

l Governadores defendem CPMF e querem divisão dos recursos. Página 19

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais
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02h39
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TRÂNSITO NO CENTRO   A partir de segunda-feira, importantes mudanças 
no fluxo do trânsito ocorrerão na região central de João Pessoa.   PÁGINA14

Nathalia incluiu 
no repertório 

canções clássicas 
da carreira de Elis

Serviço

Políticas

Greve deve atrasar 
400 mil entregas 

Hospitais de JP não
podem barrar doulas 

Funcionários dos Cor-
reios dizem que paralisação 
fechou 205 agências, mas em-
presa garante que apenas 11 
foram afetadas.  PÁGINA 13

Câmara de Vereadores 
aprovou ontem projeto que 
impede hospitais de proibi-
rem doulas de acompanha-
rem as gestantes. PÁGINA 17

O comércio varejista paraibano apresentou o terceiro maior crescimento de todo o País no mês de julho, informou ontem 
o IBGE através de pesquisa que divulga mensalmente. Contrariando a crise, o setor está em expansão no Estado.   PÁGINA 10

Paraíba é o 3º em crescimento
COMÉRCIO VAREJISTA NO PAÍS

RICARDO ANTECIPA PARA SETEMBRO PARCELA DO REAJUSTE

Salário da Educação
sai com o aumento

Os entrevistados ontem reconhece-
ram que a Internet no celular dificulta o 
diálogo entre as pessoas e é capaz de pre-
judicar a agenda do usuário.  PÁGINA 13

Irlan Santos

Emanuely Ferreira

Maria Alice

Claudiana Maria

OPINIÃO PÚBLICA 

População discute os
telefones conectados

FOTOS: Evandro Pereira

FOTO: José Marques/Secom-PB FOTO: Divulgação

Nathalia Bellar canta
hoje em homenagem a 
Elis no Empório Café

A cantora paraibana se apre-
senta a partir das 21 horas no pro-
jeto “Elis Vive”. Show é no Empório 
Café, em João Pessoa.   PÁGINA 5

20CadernoA medida foi anunciada ontem pelo gover-
nador Ricardo. A antecipação beneficia apro-
ximadamente 17 mil pessoas.   PÁGINA 3
O governador Ricardo Coutinho comunicou a decisão 
aos coordenadores do sindicato da categoria, ontem



A crise pela qual passa o Brasil, nas suas 
vertentes política e econômica, atinge níveis 
cada vez mais preocupantes. A inflação aumen-
ta, os preços sobem, o dólar beira os quatro reais 
e a atividade industrial no país vive momentos 
de grandes incertezas. De qualquer ângulo que 
se observe, a situação é de extrema gravidade. 
Consequência de todo este quadro, agravado 
ainda mais pela decisão de aumento da carga 
tributária, o aspecto mais cruel desta crise só 
agora começa a surgir: o Brasil vive, nos dias de 
hoje, o pior momento do mercado de trabalho 
em quase duas décadas e caminha para um re-
corde histórico de destruição de vagas, segundo 
economistas de mercado e do próprio governo.

Os dados mostram que em julho, o país al-
cançou a marca de 780 mil postos formais extin-
tos em doze meses, a maior eliminação de vagas 
observada desde 1996, quando teve início a série 
histórica do Ministério do Trabalho. A perspec-
tiva de recessão acentuada neste ano indica que 
a destruição de postos de trabalho deve prosse-
guir acelerada e superar casa de um milhão até 
o final do ano. Até então, o pior resultado havia 
sido em 1998, durante o governo Fernando Hen-
rique Cardoso, quando o país perdeu quase 580 
mil vagas com carteira assinada.

Projeções já divulgadas com base em estu-
do feito pela Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro estimam que será ceifado de 1,2 mi-
lhão a 1,6 milhão de postos em 2015. O corte de 
vagas estimado pela Firjan significa uma con-
tração de 3% a 4% da força de trabalho exis-
tente até o final de 2015. Em 1998, a retração 

no estoque de vagas formais ficou em 3%.
O cenário sombrio para os trabalhadores 

com carteira assinada é compartilhado por 
analistas de mercado e já é aceito por econo-
mistas dentro do próprio governo. Relatório 
sobre o mercado de trabalho feito pelo Ipea, 
órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, afirma 
que frente à intensificação da crise “é possível 
que o ano de 2015 se encerre com uma destrui-
ção total superior a um milhão de empregos 
formais”. O documento foi concluído no dia 2 
de setembro passado.

Para um pai e/ou mãe de família, que têm 
obrigações inadiáveis para manter os seus lares, 
nada assusta mais do que o desemprego. Trata-
-se, por motivos bastante óbvios, de um proble-
ma econômico sério, razão por que os governan-
tes procuram monitorar constantemente sua 
variação a fim de combatê-lo rapidamente. 

De acordo com os levantamentos mais re-
centes, a diferença entre as admissões e as de-
missões passou a ficar negativa em fevereiro, 
interrompendo uma série de 15 anos com resul-
tados positivos no acumulado em 12 meses. A 
análise anual é importante, pois ajuda a minorar 
os efeitos sazonais e torna a avaliação mais pre-
cisa. Mesmo com a crise global de 2008, que foi 
acompanhada de uma onda de demissões, o país 
seguiu gerando empregos. O pico foi alcançado 
em agosto de 2010, último ano do governo Lula, 
quando 2,8 milhões foram criados em doze me-
ses. O quadro agora, lamentavelmente, parece 
muito mais complicado.

Editorial

A crise e o desemprego

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de setembro de 2015
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com

Comadre made in Brazil

Carlos Aranha contou quinta-feira pas-
sada, na coluna da página vizinha, que em 
julho de 1966 fez uma expedição ao Agres-
te paraibano, interessado (Aranha, não o 
Agreste paraibano) em cinema e fotografia. 
Esteve em Lagoa de Dentro, Sertãozinho, 
Belém, Caiçara, Logradouro, Duas Estradas 
e, conforme seu relato, quando entrou em 
Serra da Raiz, chamou-lhe a atenção a placa 
numa casa de esquina: Av. Pres. John Kenne-
dy. Ele fez a foto. Perguntou a um morador 
o motivo do nome de JFK para a rua. Obte-
ve a informação de que americanos foram lá 
distribuir leite em pó e conseguiram isso do 
prefeito. “Estávamos no terceiro ano da dita-
dura militar, apoiada pelos Estados Unidos”, 
comentou o colunista.

Comentário à parte, Aranha não sabia da 
missa um terço. Para ter a atenção chamada 
pela placa com o nome de JFK, o expedicio-
nário do cinema e da fotografia certamente 
ignorava o que, na mesma época da distribui-
ção do leite em pó importado pelos Estados 
Unidos, ocorreu no interior de Pernambuco 
fato bem mais representativo da influência 
americana na vida rural do Nordeste brasi-
leiro. Fato com sotaque de folclore, é verdade, 
mas que inspirou bem-humorado registro do 
pediatra e homeopata Evaldo Oliveira, sócio 
correspondente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Norte, no site Areia-
branquicidade (ele é natural do município de 
Areia Branca, obviamente).

Acontece que nascera numa cidadezinha 
da região o primeiro filho de uma senhora 
cujo nome já sugeria como a cultura america-
na influenciava historicamente os costumes 
locais: Christianny. Vá lá que o nome adota-
do para o bebê não tinha nada a ver com os 
gringos: Murivaldo. Só que, na hora de esco-

lherem os padrinhos da criança, a preferên-
cia recaiu sobre um casal a quem dona Chris-
tianny idolatrava, grata pelos donativos que 
a família recebia do programa Aliança Para 
o Progresso, lançado em 1961 pelo então 
presidente dos EUA, John Fitzgerald Kenne-
dy, com duplo objetivo: apoiar o desenvolvi-
mento econômico e social da América Latina 
e conter o avanço do ideário socialista no 
continente. Claro que o casal era o formado 
por JFK e Jacqueline, então inquilinos da Casa 
Branca.   

Definida a escolha, os pais de Murivaldo 
pediram a um amigo da família que escre-
vesse uma carta à embaixada dos Estados 
Unidos convidando os padrinhos para o bati-
zado. Acreditem vocês, a embaixada respon-
deu, ainda que  justificando a impossibilidade 
de o presidente e a primeira dama aceitarem 
o convite, em face de compromissos inter-
nacionais já assumidos. Mas, para glória dos 
ex-quase-futuros compadres, expressando 
contentamento pela distinção. Esse conten-
tamento deixou Christianny em estado de 
graça por um bom tempo, até que chegou à 
cidadezinha a notícia do assassinato de Ken-
nedy, em novembro de 1963. Abalada pela 
tragédia, a mãe de Murivaldo passou a cho-
rar todos os dias, preocupando seriamente 
familiares, parentes e amigos. Conta agora o 
doutor Evaldo Oliveira que, certa noite, uma 
amiga do peito abordou-a:

- Olha, Chris, o corpo de John Kennedy já 
foi enterrado, as coisas se acalmaram lá em 
Washington. Você tem que entender que o 
presidente está nas mãos de Deus.

E ela, aos prantos:
 - O meu sofrimento não é por causa do 

presidente, não. Eu me preocupo é com a mi-
nha comadre Jacqueline.

  Acreditem vocês, a embaixada respondeu, ainda que justificando a 
impossibilidade de o presidente e a primeira-dama aceitarem o convite”

MARcOS giRÃO (ii)

vOtO AbERtO pARA ElEiÇÃO DA MESA DiREtORA

No dia 30 de setembro, o 
Museu Assis Chateaubriand 
(MAC) da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), em 
Campina Grande receberá a 
exposição mais importante do 
ano. Trata-se de “Imagens do 
Livro do Desassossego”, do ar-
tista plástico português Mar-
cos Girão, bastante conhecido 
na Europa e cuja trajetória 
artística está  completando 
40 anos. 

Girão lançou-se em um projeto 
ambicioso, tendo como ponto 
de partida o trabalho de um 
conterrâneo célebre, o poeta 
Fernando Pessoa, que escre-
veu o “Livro do Desassossego”, 
e assim surgiu a ideia da expo-
sição. Utilizando técnica mista 
sobre madeira, nela o artista 
busca ilustrar a famosa obra 
de Pessoa. O vernissage ocorre 
no MAC, às 19h30, com entra-
da franca.

O bispo espanhol da Diocese 
de Cajazeiras, José Gonzáles 
Alonso, 75, por conta da idade, 
pediu para sair. A informação 
foi divulgada e publicada ontem 
no jornal oficial do Vaticano, o 
L’Osservatore Romano. A Diocese 
está agora em ‘Sede Vacante’. O 
colégio de consultores  terá pra-
zo de oito dias para escolher um 
sacerdote do clero da Diocese de 
Cajazeiras para a função de Ad-
ministrador Diocesano.
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AS REclAMAÇõES DE SEMpRE
Do deputado e presidente da CPI da telefonia móvel da Assembleia Legislativa da Paraíba, João 
Gonçalves, falou ontem, durante a 27ª sessão pública da CPI da telefonia móvel da Assembleia 
Legislativa:  “A população reclama da péssima qualidade dos serviços de telefonia móvel. As 
empresas só querem saber em vender mais planos e chips, mas não investem para que todos 
não tenham problemas quando efetuar uma ligação ou transmitir dados”, ressaltou.

O deputado federal Wilson Filho, 
(PTB), declarou-se contrário ao 
retorno da CPMF. Diz: “A situação 
é difícil para o Brasil, mas os bra-
sileiros não podem pagar mais 
essa conta. Defendo que é preciso 
resolver o problema do Brasil, res-
peitando o povo. Mais impostos 
para quem já está penalizado com 
a crise é um grande desrespeito”.

O presidente estadual do PMDB, senador José Targino 
Maranhão, mandou um recado ontem pra quem tem dú-
vidas sobre seu futuro político na Paraíba com vistas às 
eleições para o Governo do Estado. “Agradeço muito aos 
companheiros pela lembrança do meu nome, mas não 
pretendo ser candidato, já cumpri meu papel”, afirmou. 
Disse apenas que quer continuar dirigindo o partido.

SERÁ, HEIN?
WilSON é cONtRA

MARcOS giRÃO (i) ‘SEDE vAcANtE’

O presidente da 
Assembleia Legis-
lativa da Paraíba 
(ALPB), deputado 
Adriano Galdino, 
vai radicalizar na 
questão da trans-
parência do que é 
votado na Casa Epi-
tácio Pessoa. Disse 
ontem à imprensa 
que vai apresentar 
um projeto de re-
solução propondo 
o voto aberto para 
eleição da Mesa Diretora da Casa de Epitácio Pessoa. Anotem aí: “Vou entrar com projeto de resolução 
no sentido de que as próximas eleições da Mesa seja voto aberto. Eu entendo que a instituição voto 
secreto já cumpriu com o seu papel. Ela foi muito importante na época da ditadura, que era um instru-
mento de proteção ao parlamentar. Hoje, não tem mais sentido, o povo quer saber a posição do seu 
deputado. O povo da Paraíba exige que cada deputado mostre a sua cara sobre qualquer tema”, disse 
parlamentar.Os deputados aprovaram na quarta-feira, (9), por maioria de votos a instituição do voto 
aberto  para apreciação de vetos do Poder Executivo Estadual e também para intervenção nos municí-
pios. Mas quando o assunto foi a cassação de algum integrante da casa os parlamentares mantiveram 
votação secreta.  Esta proposta de Emenda Constitucional originou-se de proposituras de autoria de 
cinco deputados. Abordado pela imprensa sobre a mudança de local do Poder Legislativo Galdino disse 
que existe a possibilidade da nova casa ser abrigada no prédio do DER na Avenida Duarte da Silveira, 
(Beira Rio). E acrescentou: “Vou trabalhar para que isso tenha início ainda este ano”.
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Ricardo antecipa reajuste para 
professores e aumento sai este mês
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Profissionais de educação 
da PB terão acréscimo de 
mais 4,5% em seus salários

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou a ante-
cipação da segunda parcela 
de reajuste dos profissionais 
da educação para a folha de 
pagamento referente ao mês 
de setembro. Apesar da atual 
situação econômica, com 
reflexos nos estados, apro-
ximadamente 17 mil profis-
sionais da educação da Pa-
raíba serão beneficiados com 
acréscimo de mais 4,5% em 
seus salários.

O comunicado foi feito, 
pessoalmente, à coordena-
ção do Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras 
em educação do estado da 
Paraíba (Sintep-PB), duran-
te audiência, na Granja do 
Governador, na manhã de 
ontem. A reunião também 
contou com a presença de 
auxiliares do Governo.

O coordenador-geral do 
Sintep-PB, Carlos Belarmino, 
falou sobre o resultado da 
reunião. “Recebemos o comu-
nicado do Governo do estado 
nos convocando para essa au-
diência de hoje (ontem). Nela, 
o governador se comprome-
teu, de fato, com a antecipa-
ção. Segundo ele, a categoria 
já vai receber a segunda par-
cela do reajuste nesse salário 
agora, de setembro”, afirmou. 
“Recebemos a notícia de ma-
neira muito positiva. Princi-
palmente, em um momento 
de dificuldade econômica que 
o País está vivendo”, acres-
centou.

Ainda de acordo com 
Carlos Berlarmino, os 17 
mil professores e servidores 
da educação beneficiados 
em todo o estado incluem 
aqueles que servem desde o 
ensino infantil até o médio. 
A coordenação do Sintep-PB 
também explicou que o acor-
do feito, inicialmente, com o 
Governo do estado era para 
que o reajuste total de 9% da 
categoria fosse dividido em 
duas parcelas. Assim, 4,5% 
ficariam para ser incorpora-
dos em janeiro e mais 4,5% 
em outubro.

Governador se reuniu ontem com representantes do Sindicato dos trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba, na Granja Santana

FOTO: José Marques/Secom-PB

O agente de Po-
lícia Civil da Paraí-
ba, Tarcísio Jardim, 
campeão brasileiro e 
vice-campeão mun-
dial de Jiu-Jitsu, via-
ja hoje (17) para Las 
Vegas, nos Estados 
Unidos, onde parti-
cipa, nos dias 25 e 26 
deste mês, do World 
Master Senior, com-
petição que deverá 
reunir mais de dois 
mil atletas de todo o 
mundo.

Além de Tarcísio 
Jardim, também par-
ticipa do torneio o 
seu aluno e atleta Íta-
lo Ramon, que deverá 
competir na mesma 
categoria, sendo am-
bos os únicos paraiba-
nos a competirem no 
World Master Senior 
deste ano. “A cate-
goria é super pesado, 
faixa preta, e se trata 
de um campeonato 
muito disputado por 
atletas de vários paí-
ses e um dos mais im-
portantes do Jiu-Jitsu 
mundial”, destacou 
Tarcísio Jardim.

O faixa preta em 
Jiu-Jitsu, Tarcísio Jar-
dim, coleciona títulos 
em competições rea-
lizadas no Brasil e no 
exterior. É campeão 
brasileiro, bi campeão 
sul-americano e vice-
campeão mundial na 
sua categoria, além 
de ter conquistado 
medalha de bronze 
por duas vezes no 
Pan-Americano.

Policial vai 
participar de 
competição 
nos EUA

Uma ação integrada en-
tre policiais militares do 2º 
Batalhão e policiais civis da 1ª 
Delegacia Distrital resultou na 
apreensão de 16 armas de fogo 
e 200 munições de vários cali-
bres, na tarde de ontem (16), 
no bairro Monte Castelo, em 
Campina Grande. O arsenal es-
tava dentro de uma casa, onde 
foi preso João dos Reis Paiva, 
de 70 anos.

De acordo com o tenente 
Whesley Amorim, a guarnição 
policial comandada pelo sar-
gento ednaldo realizava ron-
das na zona leste da cidade 
quando recebeu a informação 
de que tinham várias armas 
em uma casa localizada na Rua 
Mamede de Moisés Raia, na 
parte do bairro Monte Castelo. 
“A viatura foi até a 1ª Delegacia 
Distrital, no bairro José Pinhei-
ro, e pediu apoio à delegada 
Rúbia Cristianni, que foi com 
sua equipe acompanhando os 
policiais militares e lá encon-

traram 15 revólveres, uma pis-
tola e as munições, em vários 
cômodos da casa”, contou.

Ainda segundo o oficial 
da PM, a suspeita é de que as 
armas possivelmente eram 
alugadas para pessoas come-
terem crimes na região. “É 
um informe preliminar que a 
guarnição recebeu e que de-
verá ser apurada pela Polícia 
Civil”, completou.

O material foi levado 
para a 1ª Delegacia Distrital, 
no bairro José Pinheiro, em 
Campina Grande.

16 armas de fogo são apreendidas em CG
AÇÃO INTEGRADA

As armas
possivelmente 
eram alugadas 
para pessoas
cometerem
crimes

O arsenal estava dentro de uma casa, no bairro do Monte Castelo

FOTO: Reprodução/Internet

Franco, Barnabé, Agra e literatura

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

Geleia geral

diluição tropi-
calista, com sua 
pergunta-chave: 
“que é que ‘cê 
tem nessa cabe-
ça, irmão?”

O que não 
provocou uma 
explosão maior 
de Walter Fran-
co foi a falta de 

acompanhamento de outras experiências em 
níveis semelhantes. ele isolou-se e foi isolado, 
até desaparecer com a sofrida “Canalha”, por 
coincidência no momento em que a TV Tupi 
começava a morrer, em 1979.

Quem apareceu, em ritmo de vanguar-
da sulista, na diluição do tropicalismo foi 
Arrigo Barnabé. Transferindo-se do Paraná 
para São Paulo, logo Arrigo transformou-
se no líder da vanguarda musical atuante 
na “paulicéia”. Foi naquele mesmo festi-
val da Tupi, em 79, que ele surpreendeu 
os telespectadores fiéis à MPB com sua 
anárquica “Sabor de veneno”. A carreira 
posterior de Arrigo - lançando coisas 
tão diversas como uma valsa dissonante 
(“londrina”), o frankzappiano “Tubarões 
voadores” e trilhas sonoras de alguns fil-

mes (como “Cidade oculta”) - o consolidou 
como um dos músicos de extrema compe-
tência que o Brasil fez nascer.

está cumprida mais uma das minhas 
obrigações sazonáveis musicais.

AGRA E O “AUGUSTO DAS LETRAS” - 
Sempre tive em Luciano Agra (1952-2014) 
o amigo fiel. Sempre o reconheci como 
cinéfilo “de carteirinha”, leitor voraz de 
obras clássicas. Quando assumiu a Prefei-
tura, eu era do Gabinete e ele me mandou 
como diretor de literatura para a Funda-
ção Cultural de João Pessoa. 

Humanista, guerreiro pela vitória de 
suas ideias tanto políticas como culturais - 
sem esquecer de pontos importantes para 
a nossa cidade, como saúde, educação, 
segurança, economia.

Quando conversava comigo sobre 
cinema, eu percebia em Agra um conhece-
dor completo da 7ª Arte. 

Hoje, continuo com o orgulho de ter 
coordenado, por determinação de luciano 
Agra, o evento literário mais importan-
te do Nordeste em 2012, o “Augusto das 
letras”, como posteriormente observou 
Rinaldo Gama, editor do suplemento “Sa-
bático”, do “estado de S. Paulo”.

Sempre cumpri mi-
nhas obrigações sazo-
náveis com a memória 
do lado vanguardista 
da denominada música 
popular brasileira (que 
hoje é arremessada 
numa esculhambação 
que nada tem de anar-
quista, mas de conser-
vadora ao extremo, 
ditada por um mercado equivocado).

Minha obrigação deste difícil e sazoná-
vel setembro é lembrar que Walter Franco 
e Arrigo Barnabé foram, em nível nacional, 
no espaço fora dos territórios baianos, 
paraibanos e pernambucanos, as figuras de 
maior expressão na fase em que o tropica-
lismo foi diluído.

Walter Franco foi o primeiro e o menos 
“musical” (quando se conceitua música de 
acordo com as exigências de determinados 
padrões de melodia e harmonia). Um poeta 
processual por natureza, aqui e ali bebendo 
também um pouco no concretismo, Walter 
decidiu penetrar mais naquela linha tão ex-
plorada por Caetano Veloso em seu antológi-
co “Araçá azul”. “Cabeça” foi o exemplo típico 
da circulação vanguardista de Walter na 

Walter Franco e Arrigo Barnabé, na vanguarda 

nnn  Por se-
melhança e mera 
coincidência, como 
se avisa em alguns 
filmes, ambos 
baianos e piscianos, 
Castro Alves e Glau-
ber Rocha (foto) 
nasceram num 14 
de março. “eu sou 
um apocalíptico que 
morrerei cedo” era 
uma das frases que mais 
costumava usar o diretor 
de “Deus e o diabo na 
terra do sol”, em cujo 
apartamento no Rio de 
Janeiro morei no final 
dos anos 60. Ele conside-
rava-se uma reencarna-
ção do poeta de “Navio 
negreiro”.
nnn Gosto da cria-
tividade nossa para 
piadas, discursos polí-
ticos, canções, poemas, 
comidas, festas... Quan-
do chegamos a colocar 
nome de gente em tudo 
que é praça, rua, con-
junto e avenida, é que 
a besteirada começa 
- geralmente fruto da 

politicagem, politicália, 
politacalha.
nnn O artista plástico e 
escritor Chico Pereira foi 
o curador da exposição de 
fotos do acervo Walfredo 
Rodrigues. No total, 40 
fotos espalhadas pelo 
Centro Cultural da Casa 
da Pólvora mostrando 
como era a João Pessoa do 
século XIX e dos primei-
ros anos do século XX.
nnn Deverei fazer 
um projeto para o 
cinema da Academia 
Paraibana de Letras, 
que terá minha direção, 
convidado que fui pelo 
presidente da insti-
tuição, Damião Ramos 
Cavalcanti. 
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Governo da PB promove ações de 
enfrentamento à estiagem no Sertão 

Com a presença de pre-
feitos e representantes de 
vários municípios do Sertão 
paraibano, o Governo do Es-
tado, por meio da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) e da Secretaria de 
Infraestrutura, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia 
e de Recursos Hídricos (Sei-
rhmact), entregou, ontem, na 
Sede Regional da Cagepa em 
Patos, mais 60 caixas d’água 
que vão beneficiar milhares 
de pessoas em dificuldade 
hídrica na região.

A distribuição das cai-
xas d’água, com capacidade 
individual de 10 mil litros, 
faz parte do programa Viva 
Água, lançado pelo Governo 
da Paraíba, dentro do Plano 
Emergencial de Enfrenta-
mento à Estiagem.

Para o presidente da 
Cagepa, Marcus Vinícius 
Fernandes Neves, é função 
e dever do Estado encontrar 
meios para garantir a con-
vivência da população com 
a seca. “Com esta iniciativa 
do Governo da Paraíba, o 
carro-pipa deverá fazer mais 
viagens a cada localidade, e 
quem ganha com isso é a po-
pulação, que não ficará mais 
em filas à espera da água. Es-
tamos dando mais mobilida-

Prefeitos e representantes 
de vários municípios do Sertão 
paraibano participaram do 
evento em Patos

Foto: Waldeir Cabral

Distribuição de 60 caixas 
d’água beneficiará milhares 
de pessoas no Estado 

de na distribuição”, argumen-
tou o presidente.

Marcus Vinícius ressal-
tou que nesta etapa do pro-
grama Viva Água estão sen-
do beneficiadas as cidades 
de Boa Ventura, Catingueira, 
Diamante, Nova Olinda, Pe-
dra Branca, Piancó, Prince-
sa Isabel, Santa Terezinha e 
Teixeira. Ele lembrou que na 

semana passada foram con-
templados com a distribuição 
de caixas d’água 17 municí-
pios da região polarizada por 
Campina Grande.

Já o gerente regional da 
Cagepa em Patos, Maciel Da-
maceno Silva, destacou que 
a iniciativa do Governo do 
Estado é fundamental para 
minimizar os transtornos 

dos moradores das cidades 
com dificuldades de acesso 
à água. “Essa é uma maneira 
prática de agilizar o processo 
de distribuição desse líquido 
tão fundamental para a vida 
humana”, enfatizou.

Agradecimento
Todos os prefeitos pre-

sentes ao evento em Patos 

agradeceram a forma como 
o Governo do Estado age 
para amenizar os efeitos da 
estiagem. “Quero de públi-
co parabenizar o governa-
dor Ricardo Coutinho por 
criar condições que visam 
amenizar os efeitos dano-
sos da seca na nossa re-
gião”, agradeceu Edmilson 
Alves dos Reis, prefeito do 

município de Teixeira.
Outro que elogiou a ini-

ciativa do Governo do Estado 
no enfrentamento à estiagem 
foi o prefeito de Santa Tere-
zinha, Arimateia Camboim, 
que recebeu cinco caixas 
d’água. “Essas caixas chegam 
em boa hora, por isso temos 
que enaltecer essa ajuda do 
Governo”, observou o gestor.

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na madrugada de 
ontem duas operações com o 
objetivo de desarticular um 
grupo que fraudava o sistema 
financeiro nacional, adquirin-
do dólares e outras moedas 
estrangeiras de forma ilícita. 
Em seguida, a quadrilha in-
vestia os valores no mercado 
negro do aliciamento de mu-
lheres brasileiras para fins de 
prostituição no exterior.

De acordo com a corpo-
ração, cerca de 100 policiais 
federais cumprem 30 man-
dados judiciais em Belém, 
capital paraense – 15 de 
prisão preventiva, cinco de 
condução coercitiva e dez 
de busca e apreensão. A ex-
pectativa da PF é que uma 
grande quantidade de moeda 
estrangeira seja apreendida 
durante as operações.

Alguns alvos de uma das 
operações, a Check in 2, eram 
investigados por suspeita 
de aliciar passageiros e con-
tratar mulas para a compra 
e venda ilegal de moeda es-
trangeira nas dependências 
do Aeroporto Internacional 
de Belém e também estavam 
envolvidos com o aliciamento 
e envio de mulheres para a 
Guiana Francesa e o Surina-
me, objeto da segunda opera-
ção, a Operação Raabe.

A quadrilha mantinha 
relacionamento com dolei-
ros e casas de câmbio em 
São Paulo, Manaus e Macapá 
e teria movimentado cerca 
de R$ 54 milhões apenas no 
último ano. Os membros do 
grupo contavam com o auxí-
lio de veículos carregados de 

moeda estrangeira e nacional 
que funcionavam como casas 
de câmbio ambulantes.

“A ramificação da qua-
drilha responsável pelo ali-
ciamento de mulheres para 
prostituição no exterior é 
proprietária de dois hotéis 
em Belém, utilizados para o 
trânsito das mulheres, que aí 
permaneciam até que fosse 
preparada toda a documen-
tação para que fossem entre-
gues para a prostituição no 
exterior”, informou a corpo-
ração, por meio de nota.

Segundo o comunicado, 
uma das vítimas foi localizada 
por policiais no exterior, quan-
do já estava grávida e depen-
dente de drogas, vivendo de 
forma precária em um garim-
po no Suriname.

Um dos líderes da qua-
drilha é conhecido na capital 
paraense como “corretor de 
gente” e atuava como negocia-
dor de pessoas para estabele-
cimentos comerciais de pros-
tituição no exterior.

Os dados colhidos pelas 
operações serão investigados 
por policiais federais em mais 
16 países, por meio de 32 re-
presentações da PF na Europa 
e na América Latina, na tenta-
tiva de ampliar o conhecimen-
to sobre as atividades da qua-
drilha. A corporação informou 
que, somente neste ano, foram 
abertas mais de 40 investiga-
ções para coibir o tráfico de 
seres humanos para o exterior.

Os investigados vão res-
ponder pelos crimes de or-
ganização criminosa, câmbio 
ilegal, lavagem de dinheiro e 
tráfico de pessoas.

Operação da PF combate 
quadrilha de doleiros 

EM BELÉM-PA

Um forte terremoto atingiu di-
versas regiões do Chile, incluindo a 
capital, Santiago, na noite de ontem. 
O governo chileno emitiu um alerta 
para tsunamis em todo o litoral e al-
gumas regiões foram evacuadas.

Também foram emitidos aler-
tas para a costa do Peru, algumas 
regiões da Argentina, do Equador 
e do Havaí (EUA). A intensidade do 
terremoto foi tão grande que mais 
de 50 pessoas relataram aos bom-
beiros de São Paulo terem sentido 
os tremores nas regiões da Aveni-
da Paulista, Tatuapé, Vila Mariana, 
Osasco e Guarulhos.

Segundo autoridades de Illapel, 
na região de Coquimbo, uma pessoa 
morreu ao ser prensada pelo muro de 

um restaurante. Também foi informa-
do ao jornal local “la Tercera”, que 
cerca de 15 pessoas foram encaminha-
das ao hospital e a região ficou sem 
luz e água. Na capital de Coquimbo, 
la Serena, parte do teto de um sho-
pping desabou.

Segundo o instituto americano 
de pesquisas geológicas, o tremor 
atingiu intensidade de 8.3 na escala 
Richter, com epicentro na região cen-
tral do país. Já o governo chileno fala 
em intensidade de 7.9, com epicentro 
a oeste da região de Canela Baja.

As regiões mais afetadas pelo tre-
mor foram Atacama, Valparaíso, Co-
quimbo, Maule, Biobío e la Araucanía.

Até o fechamento desta edição, 
não havia informações de mais vítimas.

Forte terremoto atinge 
diversas regiões do Chile

8.3 nA EscALA richtEr
País deixa 
de arrecadar
R$ 10 bilhões 
em impostos

O Brasil perdeu, entre 
2011 e 2014, ao menos R$ 
10 bilhões em impostos não 
arrecadados por não realizar 
operações contínuas e perma-
nentes nas fronteiras, e deixar 
que produtos contrabandea-
dos entrem no país, revela 
estudo inédito do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social de Fronteiras (Idesf), 
divulgado ontem.

O trabalho comparou a 
arrecadação do Imposto de 
Importação e do Imposto So-
bre Produtos Industrializados 
(IPI) nos períodos em que foi 
feita a chamada Operação 
Ágata, com os meses sem a 
ação. Coordenada pelo Mi-
nistério da Defesa, a Ágata é a 
principal operação de contro-
le das fronteiras do país.

“Quando se tem um com-
bate de fronteira, há um au-
mento significativo na arreca-
dação nesses dois tributos, que 
são impactados diretamente 
pelo contrabando”, disse o pre-
sidente do Idesf, Luciano Bar-
ros. Segundo ele, para chegar 
ao valor de R$ 10 bilhões per-
didos com a não arrecadação, 
foi projetada a quantia que se-
ria arrecadada a mais em cada 
mês em que não se fez a Ágata, 
levando em conta a arrecada-
ção nos períodos da operação. 
Em média, o estudo mostrou 
que o país perde R$ 3 bilhões 
por ano sem as operações.

A arrecadação de outros 
impostos também pode ser 
impactada com a realização da 
operação, como o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), mas a análi-
se desses dados não foi feita.

O Plenário do Senado 
aprovou, ontem, o relató-
rio da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
33/2014, conhecida como 
PEC da Segurança Pública, 
que inclui no texto da Cons-
tituição a segurança pública 
como uma das obrigações de 
competência comum entre a 
União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios. 
Em primeiro turno, foram 
55 votos a favor e nenhum 
contrário. Um acordo de li-

deranças permitiu a votação 
da PEC em segundo turno 
na mesma sessão, quando a 
proposta recebeu 59 votos 
favoráveis e nenhum contra. 
O texto, que integra tanto a 
agenda do pacto federativo 
quanto o da Agenda Brasil, 
agora segue para análise da 
Câmara dos Deputados.

O senador Walter Pi-
nheiro (PT-BA), relator da 
matéria, acatou parte das 
emendas sugeridas e disse 
que a PEC busca uma con-

vergência de ações entre os 
entes federados. Ele defen-
deu o sistema nacional de 
dados criminais como forma 
de facilitar a circulação de 
informações de segurança 
entre Estados, Municípios 
e União, permitindo ações 
mais tempestivas.  Pinhei-
ro informou que conversou 
com o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, para 
chegar a um texto que aten-
desse às necessidades de Es-
tados e Municípios.

PEC da Segurança Pública é 
aprovada no Senado Federal

EMEnDA À constitUiÇÃo
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entra em cartaz hoje na 
Galeria Archidy Picado

Coral da Empasa lança 
CD e DVD amanhã na 
sede da instituição
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A segunda edição do projeto 
“Elis Vive!” será realizada 
hoje, a partir das 21h, no 
Empório Café, em João 
Pessoa. Durante pelo me-
nos 1h30 de show - cujo 
objetivo é o de prestar 
homenagem à saudosa 

intérprete gaúcha Elis Regina (1945 - 
1982), a eterna Pimentinha, que teria 
completado 70 anos de idade no último 
dia 17 de março - a cantora e compositora 
paraibana Nathalia  Bellar apresentará um 
repertório com cerca de 25 canções e vai 
contar com as participações especiais do 
músico Chico Limeira, integrante da ban-
da Troça Harmônica, do instrumentista 
Rinaldo Vitorinni e da cantora Meire Lima  
O preço do ingresso é único, R$ 15, e pode 
ser adquirido na própria bilheteria. 

No show desta noite do projeto - cuja 
produção musical é do maestro Betinho 
Muniz - no Empório Café, que se locali-
za na Rua Coração de Jesus, nº 145, no 
bairro de Tambaú, o público terá a opor-
tunidade de ouvir um apanhado de toda 
a carreira de Elis Regina, considerada 
pela crítica como um “furacão”, por causa 
de sua arte e do temperamento, de difícil 
trato, e que faleceu precocemente em São 
Paulo, no dia 19 de janeiro de 1982, aos 
36 anos de idade. “Não fiz um repertório 
cronológico”, antecipou para o jornal A 
União a cantora Nathalia Bellar. Ela disse 
que vai cantar a partir da música ‘Arras-
tão’ (Edu Lobo e Vinícius de Moraes), que 
a Pimentinha defendeu - e ganhou - o I 
Festival de Música Popular Brasileira da 
TV Excelsior, em 1965, até as últimas can-
ções, gravadas no disco Trem Azul pela 
saudosa artista gaúcha, que era natural 
de Porto Alegre e, ao longo dos seus 18 
anos de carreira, vendeu quatro milhões 
de discos .

“A música ‘Arrastão’ foi um ponto alto 
na carreira de Elis, com a qual despontou 
para a cena nacional”, lembrou Nathalia, 
para quem os primeiros discos da “Pi-
mentinha” não ganharam tanta importân-
cia. “Quando ela saiu de Porto Alegre aos 
16, 17 anos, para gravar seu primeiro dis-
co, Viva a Brotolândia, no Rio de Janeiro, 

queriam que fosse a substituta de Celly 
Campelo, com baladinhas românticas, 
mas Elis não gostava disso, pois queria 
cantar algo mais”, prosseguiu a artista 
paraibana.

A cantora paraibana ainda salientan-
do que o repertório tem dois aspectos. 
“O Lado A reúne músicas de sucesso, 
que não podem faltar nas apresenta-
ções, como ‘O Bêbado e o Equilibrista’, 
‘Como Nossos Pais’ ‘Madalena’, ‘Vivendo 
e Aprendendo a Jogar’ e ‘Maria’, que vai 
fechar o show. O Lado B é de canções que 
não são massificadas e, por isso, são mais 
conhecidas pelos fãs do que pelo público. 
Uma delas é ‹Preciso Aprender a Ser Só›. 
Outra é ‘Andanças’, gravada por Beth Car-
valho, que apresentei na primeira edição 
do projeto “Elis Vive!, realizada no último 
mês de abril, em João Pessoa. Na ocasião, 
me disseram que não sabiam que ‘Andan-
ças’ tinha sido gravada por Elis Regina”, 
comentou ela. 

Natural da cidade de João Pessoa, 
Nathalia Bellar confessou que, ao longo 
dos seus oito anos de carreira, a influên-
cia da Pimentinha se faz presente. E há 
razões para tanto. “A força interpretativa 
de Elis Regina era muito grande. O seu 
jeito era muito único de interpretar, o 
que é muito importante para mim, pois 
minha essência é como intérprete, em-
bora eu também já esteja compondo 
minhas músicas.  Há canções que fica-
ram definitivas na voz de Elis, a exemplo 
de ‘Como Nossos Pais’, e outras gravadas 
por cantores, mas que não tiveram a 
mesma repercussão obtida por ela”, jus-
tificou a artista paraibana, salientando 
que a segunda edição do projeto tem sua 
produção, em conjunto com Ellen Vanes-
sa e a TPM - Comunicação e Produção, 
em parecria com a Produção NB.
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A cantora paraibana Nathalia Bellar realiza hoje, na 
capital, a 2a edição do projeto “Elis Vive!” em 
homenagem aos 70 anos da saudosa intérprete gaúcha

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A bela voz 
de Bellar

Serviço

n Projeto: “Elis Vive!” 
n Artista: Cantora Nathalia Bellar
n Participações: Meire Lima, Chico Limeira e Rinaldo 
Vitorinni 
n Data: Hoje
n Hora: 21h
n Local: Empório Café, em João Pessoa
n Endereço: Rua Coração de Jesus, n0 145, Tambaú
n Ingresso: R$ 15 

Artísta revelou 
que a sua música 
sempre foi 
influênciada por Elis 
Regina, segundo ela, 
principalmente pela 
força interpretativa
da “Pimentinha”



UNIÃO  A

Vivências 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de setembro de 2015  

Foi uma sessão extremamente 
alegre e caracterizada pela fala pre-
dominante sobre a vida desportiva de 
alguns imortais.  O acadêmico Marcos 
Vilaça teve a delicadeza de se referir ao 
passado de atleta do seu confrade Ar-
naldo Niskier.  Citou suas 56 medalhas, 
conquistadas como nadador e jogador 
de basquetebol e futebol, defendendo 
as cores do América e do Clube Muni-
cipal. Por este chegou ao título carioca 
de basquetebol da Segunda Divisão, no 
ano de 1957.

O tema quase incendiou o plenário  
da Academia Brasileira de Letras.  O 
acadêmico e poeta Ferreira Gullar saiu 
da sua tradicional timidez para contar 
que, jovem ainda, em São Luís, parti-
cipou de algumas partidas de futebol. 
Magro e alto, ganhou o apelido de “Pe-
riquito”. Foi uma gargalhada geral.

Outros imortais lembraram experiências simila-
res e alguns citaram suas paixões clubísticas, o que 
transformou a sessão numa prova de que a casa de 
Machado de Assis não despreza o esporte das multi-
dões.

Quando terminou a reunião, veio à luz o fato 
de que tínhamos esquecido de citar o poeta Coelho 
Neto, torcedor fanático do Fluminense. Se José Lins 
do Rego foi lembrado como torcedor apaixonado do 
Flamengo, por que esquecer o pai do craque Pre-
guinho? Então, me dispus a elaborar uma efeméride 
para recordar (o que faria na ABL pela segunda vez) 
quem tinha sido Coelho Neto para o esporte carioca e 
brasileiro. Além, é claro, de mencionar os seus méri-
tos de “príncipe dos nossos poetas.”

Coelho Neto, filho de português com índia civili-
zada, nascido no Maranhão, fez vida literária no Rio 
de Janeiro. Foi professor de Literatura do Colégio Pe-
dro II. Com grande colaboração na imprensa, deixou 

112 obras publicadas e 50 peças 
teatrais. Alcançou a presidência 
da Academia Brasileira de Le-
tras. Sua obra foi diversificada, o 
que contribuiu para a crítica dos 
invejosos. Escreveu romances, 
contos, crônicas, teatro, poesia 
memórias, conferências, antolo-
gias e livros didáticos. Segundo 
Afrânio Coutinho, na sua apre-
ciada Enciclopédia de Literatura 
Brasileira, editada pelo MEC, em 
1990, “o modernismo condenou-o 
como representante do passadis-
mo, acusado de afetação, palavre-
ado rebuscado e enfático, abuso 
de termos incomuns, prolixidade 
e helenismo.”

Era muita coisa para um só 
estilo, mas as críticas, com o tem-
po, foram atenuadas e ele teve o 

reconhecimento da sua obra. 
Com a esposa Gabriela, teve 14 filhos e lutou 

muito para sustentar a família. Entrou para o qua-
dro social do Fluminense Futebol Clube, do qual 
se tornou fanático torcedor. Alguns dos seus filhos 
defenderam as cores do clube tricolor, o mais famoso 
deles, Preguinho. Num Fla x Flu, em 1912, entrou em 
campo com a bengala em riste, querendo pegar o juiz, 
que não concordou com a defesa de uma penalidade 
máxima por parte do grande goleiro Marcos Carneiro 
de Mendonça (que começou a carreira no América 
F.C.). Se a turma do deixa disso, que já existia na épo-
ca, não tivesse interferido, o nosso acadêmico teria 
acabado com o juiz, que na época era chamado de 
referee.

A paixão pelo Fluminense era tão grande que 
foi autor do seu primeiro hino, para comemorar a 
inauguração da terceira sede. O coração era mesmo 
tricolor.  

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Voos de beira-mar

Germano 
RomeroFutebol na academia

Dez e dez e agora que vou 
começando a crônica, para ser 
entregue até o meio-dia. Inda bem 
que tenho dois assuntos, o mais 
difícil é ter os assuntos. A Câmara 
de Vereadores concedeu à Elisabete 
Teixeira a comenda de Margarida 
Maria Alves. Para os que nasceram 
depois de 1962, informo que a gran-
de camarada Elisabete Teixeira é a 
viúva de João Pedro Teixeira, líder 
camponês morto pelo latifúndio há 
mais de meio século, na Paraíba, na 
luta pela reforma agrária. 

O outro assunto são as mesi-
nhas herdadas do grande camarada 
povo para combater as macacoas 
puxadas aos avoengos. Sobre este 
último tenho refletido desde alguns 
dias, e, por isso, é a bola da vez. As li-
gas camponesas ficam para depois, o 
outro assunto também é sério.

De minha avó Clotildes herdei 
os pés inchados. Quando ela morreu 
(não sei se foi do inchaço nos pés), eu 
tinha quatro anos. Portanto, já lá vão 
bem mais de meio século. Faz tempo, 
mas me lembro da mesinha que vó 
Tida usava. Ela colocava os pés den-
tro de uma bacia com água quente. 
Não sei do resultado, mas devia 
servir, pois ela usava sempre esse 
recurso. Minha avó paterna tinha 
um nome bonito. Só conheci outra 
mulher com esse nome, a escritora 
Clotilde Tavares, sem o “s”.

O que mais minha avó fazia 
uso para seus pés? Não sei, e quem 
podia saber já se foi. Agora faço par-
te dos velhos da família – tenho dito 
aos primos. Só tenho uma pessoa 
a quem tomar a bênção, tio Odon, 
meio-irmão da minha mãe. Meio 
porque meu avô se casou três vezes. 
O meu avô materno João Francisco 
Sitônio, marido de Francisca, Joana 
e Maria. As duas primeiras eram ir-
mãs, casadas com João. Chamava-se 

Heranças e mesinhas

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.brArtigo

Farolito Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

a isso “sororato”. Se a falecida deixas-
se irmã solteira, o viúvo tinha obriga-
ção de se casar com a cunhada – “para 
não dar madrasta aos filhos”.

Outra mesinha (dizia-se “meisi-
nha”) dava no quintal da minha avó 
paterna, em Jaguaribe. Havia um pé 
de veludo. Era um arbusto no qual 
eu subia. Dava flores cor de vinho, 
agradáveis ao tato. É o que me lem-
bro. Os adultos diziam que serviam 
de remédio, para o quê não sei. Meu 
avô Gratulino (nunca ouvi esse nome 
exatamente assim, noutra pessoa) 
usava degustar grãos de marcela 
após o almoço e jantar. 

Essa mesinha ajudava a di-
gestão. A marcela vinha do Sertão, 
pois, se havia na feira da Capital, não 
se sabia. Ainda não sei. Na “Feira 
de mangaio”, de Glorinha e Sivuca, 
não há referência a raizeiros, mesi-
nheiros: nada é perfeito e comple-
to. Para indigestão, chá de flor de 
mamão.

Do meu pai herdei a enxaqueca. 
Dava que derribava na dura calçada. 
A mesinha foi o velho tempo.

Tomava-se chá de capim santo 
e de eucalipto para gripe, chá de 
cidreira para dor de barriga, chá de 
canela para o quê? Para a gargan-
ta? Já me esqueci. Água dormida de 

hortelã da folha 
miúda serve para 
ameba. Chá de 
folha de abacate 
para os rins. O ca-
roço do abacate, 
triturado, coado, 
e conservado 
em bom álcool 
(o mais puro é a 
vodka), é mesinha 
para o popular 
câncer. Assim: 
tritura-se dois ca-
roços de abacate 
para uma garrafa 

de vodka, coloca-se numa garrafa de 
cor âmbar, e guarda-se num armário 
escuro por duas semanas. A mesi-
nha está pronta para se tomar, duas 
colheres de horas em horas. Tem 
curado gente. Leite de jumenta cura 
crupe; meu tio Zé Pinto, do Banco do 
Brasil, escapou assim.

Outra mesinha para o câncer 
de todos nós é a babosa. Raspam-se 
os delicados espinhos da babosa, 
lavam-se os talos e trituram-se 
esses em bom álcool – que pode ser 
vodka, uísque, rum ou cachaça. Duas 
colheres a cada três horas. Outra 
mesinha para o velho câncer, mais 
fácil de fazer, é o chá de graviola. 
Colocam-se duas folhas de graviola 
numa pouca de água e deixa-se fer-
ver. Diz-se que é mesinha poderosa. 
Toma-se à vontade, por regalo. Cura 
uma doença incurável: o diabetes, 
pior do que câncer, pois brocha, cega, 
arruína as pernas e paralisa os rins. 
Aí, mata. Comecei a tomar graviola, 
pois herdei da velha mãe o diabetes. 
Ela era sovina, podia ter me poupado 
dessa herança.

É meio-dia.

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

FOtOS: Reprodução/internet

O crepúsculo desta tarde surpreendeu agra-
davelmente. Despontou mais luminoso ao sul, 
de onde vinham nuvens promissoras. De repen-
te, a temperatura caiu, junto com uma chuvinha 
deliciosa, um tanto rara para os meados de 
setembro. Uma visita de despedida do inverno.

Embora com o mapa do satélite mostrasse 
espessas nuvens sobre o nosso Litoral inteiro, 
o que nos fez supor algumas chuvas, sempre 
muito apreciadas, por sinal, o mar gritava de luz 
e de beleza na manhã fulgurantemente colorida. 
E ainda tem gente que prefere o Caribe. Sejam 
bem-vindas as surpresas da Natureza!

Depois, o crepúsculo sobre o mar, descor-
tinando à linha do horizonte os mistérios e 
fascínios do sossego, das silenciosas vozes da 
Natureza, da inebriante solidão acompanha-
da... Dois momentos de magia. Nuances que se 
esmaecem. Início e fim de tarde. Beleza que não 
se esquece. Acontecem dia a dia. No fenômeno 
da Aurora. Mas para vê-las, com realce, viva-se 
o aqui-e-agora.

E, nessa tarde, tivemos um show à parte! 
De repente, pouco antes de o Sol descer, o céu 
é invadido por uma surpreendente revoada de 
andorinhas. Decerto. fugindo do verão, ora ri-
goroso no hemisfério norte, elas desceram para 
a primavera dos trópicos, à cata de insetos e de 
um pouco de nossas iluminadas belezas. Sejam 
bem-vindas!

Foi-se a zoada do dia, veio a paz da noite, 
e voltou-se a ouvir a melodia encantadora do 
aconchego. Madrugou a calmaria. A água vira 
espelho, os grilos tecem a noite, o silêncio ab-
soluto, o vento resoluto, dissoluto... E o pio da 
coruja ainda mais bonito...

Na manhã seguinte, passeio matinal pelas 
falésias, este maravilhoso reduto sagrado da 
vida animal, onde aves, grilos, saguis, coruji-
nhas e bem-te-vis se harmonizam e festejam 
o fenômeno chamado Vida. Lindas, coloridas, 
à beira do belo Atlântico, cobertas de verde, 
renovadas pelas brisas marinhas e o cheiro do 
Mar, elas devem ser intocáveis, rigorosamente 
preservadas, em respeito a Deus e a Toda a Sua 
Criação.

Melhor terapia de gratidão não existe. Sair 
por aí pedalando e jogando no campo, no mato 
e nas relvas, as sementes secas, guardadas, de 
frutas chupadas com muito carinho. Fica a dica!

* * *
Independente de qualquer tendência reli-

giosa ou filosófica, há de se louvar o trabalho e a 
obra do médium baiano e orador espírita Dival-
do Franco. Além de mais de 200 livros publica-
dos, esse grande homem dirige um orfanato na 
Bahia - A Mansão do Caminho - que cria e educa 
mais de 3.000 menores de idade, sem fins lucra-
tivos. Divaldo é hoje considerado o sucessor de 
Chico Xavier, médium que foi eleito em votação 
nacional promovida pelo SBT, há 3 anos, como 
“O Maior Brasileiro de Todos os Tempos”.

* * *
Último lembrete: Amor independe de sexo. 

Almas não têm gênero. As formas de amor só 
interessam a quem ama. O verdadeiro amor só 
faz bem a quem o sente. Abaixo o preconceito. 
Sexualidade merece respeito!
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Atenção para as novas gerações

Giovanni Ferreira faz a montagem
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São menos de dez anos em redações de jornais. Numa 
piscadela entre as gerações anteriores de jornalistas e a 
novíssima que chega já me sinto velho. E faço questão de ser, 
e de aprender com os mais experientes. 

Há, no entanto, na novíssima geração, essa que ainda 
esquenta as cadeiras da faculdade, certa empáfia no fazer 
jornalístico. Como se, porque já atuam em blogs, sites, redes 
sociais, já soubessem tudo.

Lembro-me da última visita do governador Ricardo 
Coutinho ao jornal A União. Tive a oportunidade de entre-
vistá-lo, e isso não é extraordinário, visto que Ricardo é um 
chefe de Estado bastante acessível para falar sobre qualquer 
assunto. Mas a experiência naquele dia foi inesquecível.

Ao meu lado, participando da mesma entrevista esta-
vam Agnaldo Almeida, Alarico Correa Neto, Albiege Fernan-
des, Gonzaga Rodrigues, Martinho Moreira Franco, Sitônio 
Pinto e Walter Galvão. A sensação em meio ao trabalho era 
de ter sido transportado para uma nova aula de jornalismo. 

Admiração e êxtase, ao mesmo tempo. A realidade que 
antes parecia tão distante estava ali, ao meu lado. Da mes-
ma forma que me dá satisfação diária atender a ligação de 
Carlos Aranha no telefone fixo. A vivência em A União é um 
aprendizado diário. 

Talvez a novíssima geração esteja contaminada demais 
pelo encanto das redes sociais. Eles não viram esse fenôme-
no nascer, de dentro das redações. Quando decidiram pela 
carreira de jornalista já estava tudo lá. O que vemos hoje é 
que eles fazem as notícias mas não as leem.

Parece um tanto contraditório, mas é isso mesmo. Já fui 
foca (termo usado no meio para jornalístico para os nova-
tos), e assim como meus colegas focas, devorava jornais, do 
editorial ao Caderno de Esportes. Era um exercício básico, 
recomendado pelos professores do curso de Comunicação 
Social da UFPB. Obrigação diária.

Há exceções, e que bom que existem! Mas a maioria 
não lê jornais, não lê portais de notícias, não acompanha 
o noticiário político, econômico. Por outro lado sabem de 
todos os memes, curiosidades e tendências nas redes sociais. 
Quando chegam na redação de onde trabalham, diariamente, 
acessam primeiro o Facebook. Depois, só se sobrar tempo, as 
notícias. 

Outro dia conversando com o amigo Linaldo Guedes, 
competente jornalista que também tomo para mim como 
exemplo, ele me dizia que falta leitura. E falta mesmo. Os 
livros foram abandonados. E olhe que hoje temos os e-books, 
para os aficionados em tecnologia. Não tem desculpa, e 12 
livros por ano é média para qualquer outra profissão, não 
para jornalistas. A nossa exige bem mais. 

Talvez a geração que chega tenha sido afetada pelo po-
der da democratização da informação. Mesmo com poucos 
leitores, todos podem publicar. Antes era muito diferente, 
sofríamos até o primeiro texto assinado. Mas “grandes 
poderes trazem grandes responsabilidades”, como diria Ben 
Parker, sob texto do gênio Stan Lee. E este até os mais jovens, 
distantes dos livros, conhecem.

Cristovam Tadeu

Uma grande instalação, desenhos, 
croquis e projetos integram a exposi-
ção intitulada Arparadores, de autoria 
do artista plástico gaúcho Giovanni 
Ferreira e cuja abertura acontece hoje, 
a partir das 19h, na Galeria Archidy 
Picado da Funesc (Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba), localizada em 
João Pessoa. A individual poderá ser 
visitada gratuitamente pelo público 
até o próximo dia 15 de outubro, 
sempre de segunda a domingo, das 8h 
às 18h. 

Na individual do artista gaúcho 
- que foi uma das mostras contempla-
das pelo Edital de Ocupação da Archi-
dy Picado e cujo projeto foi idealizado, 
inclusive, especificamente para a 
própria Galeria - arquivos e objeto ar-
tístico propõem, de maneira conjunta, 
uma relação entre a ideia contida no 
plano e a sua estruturação no espaço. 
Nesse sentido, o interesse está presen-
te na reconfiguração espacial, onde 
faixas paralelas, delicadas em matéria 
e firmes em sua interferência articula-
dora contornam o vazio e se fundem 
no próprio ambiente, delimitando 
uma área e ampliando a percepção do 
seu entorno. 

Sobre o artista
Natural da cidade de Porto 

Alegre, Giovanni Ferreira é bacha-

FOTO: Edson Matos
Felipe Gesteira 
Jornalista
contato@felipegesteira.com

rel em Desenho pelo Instituto de 
Artes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS, 2010) 
e mestrando em Estudos Con-
temporâneos das Artes pela UFF 
(2014-2016). Desde 2006, o ar-
tista explora diversas linguagens 
e métodos de apresentação, com 
ênfase na criação tridimensional. 
Em 2009, ele participou de 10 ex-
posições coletivas e dois progra-
mas de interferência urbana, com 
destaque para o Prêmio Energias 
na Arte, no Instituto Tomie Oh-

Em cartaz

Artes visuais

 

Flaw Mendes expõe na 
Galeria Irene Medeiros

O projeto “Colecionador de Horizontes vols. 1 e 2” é um recorte 
expositivo que reúne onze obras, do artista Flaw Mendes. São imagens 
que tecem um diálogo conceitual sobre a própria arte, seus percursos 
na contemporaneidade e também refletem aspectos da complexa rede 
de comunicação sociocultural e linguagens artísticas. A seleção revela o 
pensamento estético do autor, os questionamentos individuais e coletivos 
e também aborda os processos de produção das obras, desde a expressão 
híbrida entre literatura e artes visuais, até a escolha dos livros e a “destrui-
ção” deles para compor a matéria-prima. Com essa ação, Flaw objetiva apro-
ximar/formar público da e para Arte Contemporânea, através de discussões 
sobre o processo criativo e da exposição em locais alternativos.
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7h Reserva Especial MPB
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12h Fala, Paraíba!
14h Programação Musical
16h Menu 105
18h Tabajara Esporte
19h Voz do Brasil
20h Jardim Elétrico
22h Espaço Cultural

AM
0h Madrugada na Tabajara
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14h A Tarde é Nossa
17h Programação Musical
19h Voz do Brasil
20h Microfone Aberto
22h E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Exposição

Artista plástico gaúcho abre hoje a exposição 
Arparadores na Galeria Archidy Picado da Funesc

Mídias em destaque

CARGA EXPLOSIVA - O LEGADO (FRA 2015) Gênero: Ação Duração:97 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Camille Delamarre. Com Ed 
Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol. Riviera Francesa, 2010. 
Frank Martin (Ed Skrein) segue trabalhando como transportador de 
mercadorias perigosas, sem fazer qualquer pergunta sobre o que 
carrega. Um dia ele recebe uma ligação de Anna (Loan Chabanol), 
que deseja contratá-lo. Eles combinam de se encontrar em um 
requintado restaurante e lá Frank recebe a tarefa de pegá-la em 
frente ao Banco de Mônaco, daqui a algumas horas. Ao chegar ao 
local, ele é surpreedido pela presença de outras duas mulheres, 
o que não havia sido previamente acertado. Frank tenta desfazer 
o acordo, mas logo descobre que o trio mantém em cativeiro seu 
próprio pai (Ray Stevenson). Para salvá-lo, ele aceita participar do 
plano das garotas. Manaíra 8: 21h20 .

RICKI AND THE FLASH - DE VOLTA PARA CASA (EUA 2015) Gênero: Comédia 
dramática. Duração:102 min Classificação: 14 anos. Direção: Jonathan 
Demme. ComMeryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer. Com mais de 50 
anos de idade, Ricki (Meryl Streep) é uma cantora de rock, que sempre 
se apresenta com a banda The Flash em um pequeno bar. A situação 
financeira é precária, e ela não vê os filhos adultos há décadas. Um 
dia, o ex-marido Pete (Kevin Kline) liga para Ricki, avisando que a 
filha Julie (Mamie Gummer) foi abandonada pelo marido, e pedindo 
ajuda para tirá-la de um estado depressivo. Reticente, a mãe retorna 
ao lar, e descobre que tanto Julie quanto seus dois irmãos têm muito 
ressentimento por causa do abandono quando eram crianças. Essa é 
a oportunidade para Ricki fazer as pazes e tentar ser mais presente 
na vida deles. CinEspaço4: 18h e 22h.

FÉRIAS FRUSTADAS (EUA 2015) Gênero: Comédia. Duração: 99 min 
Classificação: 14 anos. Direção: John Francis Daley, Jonathan M. 
Goldstein. Com Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo 
Rusty Griswold (Ed Helms) trabalha como piloto de avião na Eco-
noAir, uma companhia de baixo custo. Ele é casado com Debbie 
(Christina Applegate) e tem dois filhos, James (Skyler Gisondo) 
e Kevin (Steele Stebbins), que vivem brigando. Disposto a se 

divertir com a família, Rusty decide seguir os passos de seu pai 
(Chevy Chase) e comandar uma ida ao parque de diversões Wally 
World, localizado a dias de viagem. Rusty logo aluga um carro 
albanês, sem imaginar que a viagem em família será bem mais 
complicada do que imaginava. Manaíra 3: 19h45 e 22h15  Manaíra 
11: 22h15 CinEspaço2: 14h, 16h DUB e 20h LEG.

DE CABEÇA ERGUIDA (FRA 2014) Gênero: Drama. Duração: 120 min 
Classificação: 14 anos. Direção: Emmanuelle Bercot. Com Catheri-
ne Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel. A juíza Florence Baque 
(Catherine Deneuve) conhece Malony (Rod Paradot) quando 
tinha apenas seis anos, devido à negligência de sua mãe (Sara 
Forestier) em cuidá-lo. Os anos passam e Malony torna-se um 
jovem delinquente, que rouba carros e agride as pessoas à sua 
volta, tanto verbalmente quanto fisicamente. Diante da situação, 
a juíza o encaminha para um centro de recuperação de delinquen-
tes juvenis e ele passa a ter Yann (Benoît Magimel) como tutor. 
Obrigado a seguir as novas regras, Malony faz o possível para 
manter sua liberdade e intransigência. CinEspaço1: 19h e 21h20.

MAZE RUNNER: PROVA DE FOGO (EUA 2015) Gênero: Aventura, Ficção 
científica , Ação. Duração: 131 min Classificação: 14 anos. Direção: 
Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster. Após escapar do labirinto, Thomas (Dylan O’Brien) e os 
garotos que o acompanharam em sua fuga da Clareira precisam 
agora lidar com uma realidade bem diferente: a superfície da Terra 
foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes 
chamadas Cranks, que desejam devorá-los vivos. Manaíra 5: 12h30, 
15h30, 18h30 e 21h30 Manaíra 6: 21h45 Manaíra 9: 13h15, 
16h15, 19h15 e 22h15 Manaíra 10: 14h45, 17h45 e 20h45 
CinEspaço3: 14h e 19h DUB e 16h30 e 21h30 LEG.

VOCÊ ACREDITA? (EUA 2015) Gênero: Drama Duração:124 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Jonathan M. Gunn. Com Ted McGin-
ley, Mira Sorvino, Sean Astin . Um pastor encontra por acaso um 
mendigo que prega a palavra de Deus pelas ruas e decide colocar 

a sua fé em ação, ajudando diversas pessoas. Logo a vida de uma 
dezena de indivíduos se cruza, fazendo com que todos descubram 
o poder da cruz de Cristo. Manaíra 2: 14h, 16h40, 19h30 e 22h10.

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: 18h e 20h30 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 condições 
de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a 
menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, 
morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos 
depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, 
Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São 
Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val 
recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa 
de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não 
deveria, a situação se complica. CinEspaço2: 14h, 17h50 e 21h50. 

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 Manaíra 1: 15h05, 
17h15, 19h30 e 22h Manaíra 11: 14h30 e 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: 15h e 17h.

MISSÃO IMPOSSÍVEL - NAÇÃO SECRETA (EUA 2015) Gênero: Ação, 
espionagem.  Duração: 130 min Classificação: 14 anos. Direção: 
Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon 
Pegg . Ethan Hunt (Tom Cruise) descobre que o famoso Sindicato 
é real, e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma 
nação secreta, tão treinada e equipada quanto eles mesmos? 
O agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, 
incluindo de pessoas não muito confiáveis. Manaíra7:  19h15 e 
21h Tambiá4: 15h50, 18h20 e 20h50.

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 6: 13h45, 16h30 e 19h Manaíra 11:  18h45 
CinEspaço1: 14h10 e 16h30 Tambiá5/3D: 14h10.

take, em São Paulo. 
Em 2010, o artista gaúcho 

realizou sua primeira exposição 
individual em Porto Alegre, além 
de ter participado em mais cinco 
mostras coletivas pelo Brasil. Ele 
já recebeu vários prêmios por seu 
trabalho e, além do seu Estado 
natal, suas obras encontram-se em 
acervos de instituições da Para-
íba, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo. E 
ainda possui trabalhos publica-
dos em diversos catálogos. Em 
2013, participou de uma mostra 
no Uruguai, mais cinco coletivas e 
realizou uma individual no Museu 
de Arte Contemporânea do Para-
ná. Em 2014, expôs outro projeto 
na Galeria Quirino Campofiorito, 
em Niterói (RJ), além de algumas 
mostras coletivas.

n Exposição: Arparadores

n Artista: Giovanni Ferreira

n Abertura: Hoje 

n Hora: 19h

n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, em 

João Pessoa

n Visitação: De segunda a domingo, das 8h às 18h

n Período: Até 15 de outubro

n Entrada: Gratuita

Serviço
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Diversidade

Coral da Empasa faz apresentação amanhã durante o lançamento de CD e DVD

Teatro inscreve 
gratuitamente para 
Oficina “O Ator Criador”

Cesta Cultural

Amanda Vital e a poesia que nasce das redes sociais

Uma nova autora surge nas letras paraibanas 
a partir desta quinta-feira, dia 17. Trata-se  Amanda 
Vital, mineira radicada em João Pessoa desde 2014, 
que lança o livro de poemas “Lux”, na Vila do Porto  
(Praça São Frei Pedro Gonçalves, n0 8 – Varadouro) 
às 18 horas. O livro foi editado pela Penalux, de São 
Paulo, e será vendido a R$ 32,00.

Com apenas 20 anos, Amanda Vital nasceu em 
Ipatinga, Minas Gerais, no ano de 1995. Apaixonada 
pela literatura, cursa Letras na Universidade Federal 
da Paraíba, em João Pessoa. Participa do grupo Aedos 
de declamação, apresentando em saraus, lançamen-
tos de livros e outros eventos. Atualmente publica 
poemas em sua página do Facebook, “Amanda Vital 
- Poesia”.

Apesar da pouca idade, Amanda já diz a que veio. 
Ela conta que começou a fazer poemas já muito nova. 
“Venho escrevendo desde meus 11 anos, começando 
com crônicas, poemas e pequenos contos no meu 
caderno, até a criação de blogs e postagens na 
internet. Desde então, nunca mais parei! Quando eu 
fiz 18 anos, um leitor colocou na minha cabeça que eu 
tinha que publicar um livro, porque eu já tinha mate-
rial o suficiente para selecionar e enviar. Essa ideia 
não partiu de mim, mas mergulhei nela mesmo assim! 
Então enviei meu original e a Editora Penalux aceitou”, 
explica.

Ela define sua poesia como simples. “Direta e 
reta, nada muito rebuscado, e gosto de mantê-la as-
sim”. Procura falar sobre tudo ao redor e não se ater 
apenas a um tema. “Então escrevo sobre o cotidiano 
e tudo o que eu acho interessante nele, amores, filo-
sofia, coisas que meus amigos dizem, coisas que me 
chamam a atenção na rua...”. 

Suas primeiras leituras sobre os versos de 
poetas parnasianos, como Olavo Bilac, Gregório de 
Matos e Raimundo Correia. Só depois foi descobrir a 
poesia modernista, e até hoje são alguns dos poetas 
que mais lhe inspiram: Paulo Leminski, Alice Ruiz, Adélia 
Prado e Carlos Drummond de Andrade. Amanda diz que 
se inspira muito nos escritores que estão pelas redes 
sociais, sempre postando e espalhando poesia. “Gosto 
do estilo de Líria Porto, de seus poemas curtos e 
densos. Marcelo Adifa também tem trabalhos maravi-
lhosos. Daqui da Paraíba, gosto muito de ler Sérgio de 
Castro Pinto, Expedito Ferraz Jr., Linaldo Guedes e Lau 
Siqueira. Esse quarteto é maravilhoso, representam 
muito bem a nossa nova poesia paraibana. Me baseio 
muito neles quando vou compor!”. 

Para Amanda, a poesia possibilita usar a lingua-

Escritora começou a fazer poesia na infância

Celebrando 15 anos de formação, o grupo 
composto por servidores da instituição vivencia 

um momento de ebulição e ganha visibilidade

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

gem para fazer arte. “Nos proporciona uma liberdade 
de expressão fantástica, capaz de atingir o profun-
do, os sentidos, a alma de quem nos lê. A poesia é 
a exposição em versos de tudo o que é mais íntimo 
na gente, seja nossa própria vida ou nosso modo de 
pensar, seja no consciente ou no subconsciente, está 
tudo lá em um equilíbrio entre vida e arte”, teoriza.

Sobre a poesia feita hoje na Paraíba e no Brasil, 
Amanda vê o crescimento de uma nova poesia con-
temporânea. “A poesia que nasce nas redes sociais e 
chega à estante da livraria. E esse é um lado ótimo da 
internet na poesia atual, ela possibilita que os poetas 
compartilhem seus trabalhos. Existem excelentes poe-
tas em ascensão, como Dijavan Luis, Severino Figueire-
do, Felipe D’Castro e Isabely Fonseca. Me impressionam 
muito e estão sempre iluminando meu feed das redes 
sociais. Mas é preciso dizer, ainda, que os novos poetas 
precisam de mais apoio dos poetas mais experien-
tes. Precisamos ser lidos e guiados e, acima de tudo, 
termos quem deposite confiança em nosso trabalho. A 
poesia deve se movimentar!”, aposta ela, que tem sua 
poesia referendada por nomes de peso da nova poesia 
brasileira, como Marcelo Adifa e Expedito Ferraz Jr., e 
da academia, como o de Vanessa Riambau Pinheiro, 
professora do curso de Letras da UFPB.

 

Lucas Duarte 
Especial para A União

mais cultura para a Empasa “O coral estará 
participando da primeira Cesta Cultural 
da Empasa que com certeza terá em mais 
anos, este material que será lançado foi 
gravado ano passado, mas só estamos tendo 
a oportunidade fazer o lançamento oficial 
agora. Para nós é uma honra ter um mate-
rial gravado para registrar, costumo dizer 
que somos imortais agora, já temos planos 
para outros trabalhos já que todo artista 
deseja registrar suas obras”, afirmou para a 
reportagem de A União.  

O coral da Empasa, que este ano está 
completando 15 anos de criação, é formado 
por 16 servidores da empresa mais dois 
convidados, comandados pela maestri-

na Socorro Estrela, que faz ensaios todas 
terças e quintas-feiras. As gravações do CD 
foram concluídas no final do ano passado 
no Promix Estúdio, coordenado pelo pro-
dutor musical, Giulian Cabral, com arran-
jos instrumentais do próprio produtor, do 
sanfoneiro Betinho Muniz, e da maestrina 
do coral, Socorro Estrela. O material acom-
panha o CD com oito faixas, mais um DVD 
(Vídeo do coral cantando o jingle da Empa-
sa), na parte interna do material observa-
mos fotos de todos os integrantes do coral. 
A seleção musical conta com A natureza 
das coisas – Acioli Neto; Tropicana – Alceu 
Valença e Vicente Barreto; Obrigado ao 
homem do campo – Dom e Ravel; A, B, C do 

Uma manhã voltada para a 
cultura, assim o coral da Em-
presa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas 
(Empasa) lança amanhã, a 
partir das 9h, o seu primeiro 
disco, com sete músicas mais 
o hino da empresa, no evento 

intitulado de “Cesta Cultural da Empasa”. O 
evento acontece na sede da empresa, loca-
lizada na Avenida Raniere Mazilli, no bairro 
do Cristo Redentor, em João Pessoa-PB e 
tem entrada gratuita para os comerciantes 
e público em geral.

O evento terá outras atrações como 
abertura de uma exposição com 150 fotos 
feitas na parte interna da empresa na capi-
tal por alunos da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e apresentações dos livros 
A Guerra de Princesa, do escritor Tião 
Lucena, e Vida na Rua, da jornalista Fáti-
ma Ramalho, além de muito repente com 
Oliveira de Panelas. 

A Cesta Cultural da Empasa terá um 
palco armado na praça principal da sede 
na capital, onde o compositor e repen-
tista Oliveira de Panelas comandará as 
apresentações com repentes de diversos 
temas intercalando nas músicas do coral; a 
exposição ficará montada na passarela da 
entrada do bloco da diretoria da empresa, 
com painéis de fotos feitas no interior dos 
galpões, medindo 50x35 centímetros; os 
livros serão apresentados pelos autores. 

De acordo com a maestrina Socor-
ro Estrela, o coral tem objetivo de trazer 

FOTOS: Assessoria

Sertão – Luiz Gonzaga e Zé Dantas; Paraíba, 
joia rara – Ton Oliveira; Feira de mangaio – 
Sivuca e Glória Gadelha; Ave Maria sertane-
ja – Júlio Ricardo e O. Oliveira; e o Hino da 
Empasa – Rosana Diôgo. 

Coral: Talento e música
Canto coral é o nome dado ao conjunto 

de atividades ligadas a um coro ou a uma 
capela. Ainda que afeito à música, o can-
to coral vai além das questões musicais e 
converte-se numa atividade que envolve 
a sociologia, a musicoterapia, psicologia, 
a antropologia, a fonoaudiologia e outras 
ciências afins. Ninguém pode afirmar com 
exatidão quando o canto coral teve início. 
Sob a perspectiva da música que um coro 
produz, o canto coral baseia suas ativida-
des na execução de peças musicais escritas 
especialmente para coro ou arranjos para 
coro de canções folclóricas e populares. 
Com ou sem acompanhamento instrumen-
tal. Um arranjo para coro tem a caracterís-
tica fundamental de um Arranjo Musical, 
onde as quatro vozes do coro são represen-
tadas igualmente na partitura deste instru-
mento musical.

A Associação Amigos do Teatro 
Municipal Severino Cabral está 
inscrevendo, gratuitamente, 
para Oficina “O Ator Criador”, 
com o diretor e ator Duílio 
Cunha. As vagas são limitadas 
(14 vagas) e destinadas a jovens 
atores e atrizes com idade entre 
18 e 30 anos. A oficina acontece-
rá dias 24 e 25 de setembro das 
19h às 22h e dia 26 das 14h às 
18h no Teatro Municipal Seve-
rino Cabral, local onde estão 
sendo realizadas as inscrições.

Segundo Duílio, consideran-
do que o trabalho do ator não se 
constitui apenas em reproduzir 
as palavras do dramaturgo e 
as orientações do diretor, “esta 
oficina se propõe a despertar/
ampliar a capacidade de criação 
e composição de atores e atrizes 
como parte do processo de 
experimentação da linguagem 
teatral”.

A oficina se dará a partir de 
exercícios e jogos teatrais onde 
serão vivenciados aspectos para 
constituição de uma dramatur-
gia do ator, de modo que possa 
ser colocada em diálogo com 
fragmentos textuais e outros ele-
mentos cênicos para realização 
de uma cena poética.

Duílio Cunha é diretor e 
ator em diversos espetáculos 
teatrais de sucesso no teatro 
paraibano. Mestre em Letras 
pela UFPB com pesquisa nos 
campos da dramaturgia e da 
encenação. Especialista em 
Representação Teatral e gradu-
ado em Educação Artística com 
habilitação em Artes Cênicas 
pela mesma universidade. 
Atualmente, finaliza sua tese de 
doutorado sobre aspectos da 
cena paraibana (PPGLI/UEPB) 
e desempenha suas atividades 
como professor assistente na 
UFCG/Campus Sumé-PB.

ALGUNS 
POEMAS:

meu trevo
tem três folhas
meu olho grego
está míope
minha figa
tem mão aberta

toda sorte
desse mundo
nunca é certa.

-

dois corpos em desalinho
intrínsecos e contínuos
se condensam no amanhã

de mãos dadas entre versos
vivem amantes conexos
feito um belo enjambement

-

destinos desertos
não há mais caminhos
guiando meus pés

alma fora do corpo,
déjà vus em extinção
toda a vida ao revés

em cima da cama,
gemidos e lembranças
e a tortura indecisa

da vida que não sabe
se vai ou fica.

n Evento: Cesta Cultural Empasa

n Local: Empresa Paraibana de Abastecimento e 

Serviços Agrícolas (Empasa)

Avenida Raniere Mazilli, no bairro do Cristo Redentor, 

em João Pessoa - PB

n Data: 18 de setembro (sexta-feira)

n Hora: 9h

n Entrada Gratuita

Serviço
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Paraíba tem o terceiro 
maior crescimento de 
vendas do comércio no País

Ogã diz que “parlamento desrespeita as religiões” 
Matriz africana

Cerca de 100 represen-
tantes de diversas religiões 
de matriz africana, da so-
ciedade civil organizada e 
parlamentares discutiram 
nessa quarta-feira, no Se-
nado, os crimes de racismo 
praticados contra terreiros 
e contra adeptos de religi-
ões de matriz africana.

O evento, proposto pelo 
senador Cristóvam Buarque 
(DF), foi motivado pela re-
cente onda de ataques à 
seguidores de religiões de 
matriz africana. Episódios 
de terreiros queimados, 
pessoas apedrejadas e in-
timidadas “não combinam” 
com a democracia brasilei-
ra, segundo o parlamentar.

O presidente da comis-
são de direitos humanos 
e legislação participativa, 
senador Paulo Paim (RS) 
considerou os crimes “bár-
baros”, e que motivam a to-
mada de atitudes por parte 
do Poder Legislativo.

“A liberdade de culto 
é cláusula pétrea da nos-
sa constituição. Muito pior 
que o prejuízo físico dessas 
agressões é a dor, o simbo-
lismo desse ódio religioso”, 
afirmou. Para a secretária 
de políticas para comunida-

des tradicionais da Seppir, 
Givânia Maria da Silva, é 
preciso caracterizar os cri-
mes pelo que realmente 
são.

“Muitas vezes esses 
eventos são registrados 
como brigas ou discussões 
casuais, quando na verdade 
trata-se de crime de racis-
mo, que é imprescritível e 
inafiançável”. A gestora rei-
terou a fala de diversos re-
presentantes da sociedade 
ao dizer que é preciso alte-
rar a forma como a questão 
é abordada. “Nós não que-
remos ser tolerados, nós 
queremos respeito. Exigi-
mos o real enquadramento 
desses crimes e a devida 
punição”, completou.

Reeducação
O Ogã Luiz Alves de-

fende a reeducação do povo 
brasileiro e do Poder Legis-
lativo em relação às religi-
ões de matriz africana.

“Infelizmente estamos 
em um espaço infestado 
pela intolerância religiosa. 
Enquanto tivermos milha-
res de pregadores dizendo 
que as religiões africanas 
são do demônio não adian-
ta termos leis. O mais gra-

ve é que muitas vezes esse 
discurso é feito aqui mes-
mo dentro do parlamento, 
incitando os seguidores a 
destruir os terreiros e seus 
seguidores”. Outra preocu-
pação manifestada pelos re-

presentantes da sociedade 
civil foi a respeito da confu-
são que se faz sobre o con-
ceito de Estado laico. A ale-
gação é que apesar do Brasil 
não ter uma religião oficial, 
há um movimento político 

que utiliza de técnicas avan-
çadas de marketing para 
transformar a fé em votos, 
e isso, na visão dos presen-
tes ,“contamina” o processo 
legislativo, já que o laicismo 
é deixado de lado. “Eles não 

medem os ataques. Desde 
quando religião propaga o 
ódio?”, questionou o babalo-
rixá Pecê de Oxumaré, uma 
das recentes vítimas de cri-
me de racismo motivado por 
ódio religioso.

Entre as propostas feitas está a cria-
ção de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar os recen-
tes crimes com motivação religiosa. Ou-
tra proposta foi aproximar o Poder Ju-
diciário da questão. Além do judiciário, 
os interlocutores pediram a criação de 
uma comissão nacional na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) para moni-

torar o assunto, já que existem comis-
sões deste tipo em seis Estados.

Cristóvam Buarque disse que iria 
encaminhar as sugestões, e ficou en-
carregado de estudar a criação da CPI, 
podendo ampliar a temática para en-
volver crimes com motivação religiosa 
que envolvem outras matrizes, como a 
judaica ou islâmica.

Criação de CPI para investigar crimes

O mau hálito ou halitose é um dos 
problemas bucais mais desagradáveis 
que existe e pode causar sérios proble-
mas de convívio social. De acordo com 
o dentista da Odontocompany, rede de 
clínicas odontológicas, Paulo Zahr, isso 
acontece porque normalmente quem 
sofre de mau hálito não percebe e se 
alguém da família ou amigo não alertar 
sobre o problema, ele pode se estender 
por muito tempo, o que atrapalha as re-
lações interpessoais.

“Muitas vezes as pessoas se afastam 
de quem possui mau hálito. E alguns 
pacientes que sabem da existência da 
halitose sentem muita vergonha e aca-
bam se afastando do convívio social”, 
conta Paulo. Em casos mais graves o 
paciente pode desenvolver até mesmo 
depressão. De acordo com a Associação 
Brasileira de Halitose (ABHA), 30% dos 
brasileiros sofrem deste mal e as causas 
do problema - que não é considerado 
uma doença, mas sim um sintoma aler-
tando de que algo no organismo não 
está indo bem– são várias, chegando a 
mais de 60, sendo que 90% delas tem 
origens bucais. A causa mais frequente 
de mau hálito é a diminuição no fluxo 
salivar. A saliva ajuda a eliminar as bacté-
rias no intervalo entre as higienizações, 
deixando a boca sempre limpa.

30% dos brasileiros sofrem de 
mau hálito, conforme a ABHA 

saúde Pública

Beba água: Beber bastante água ajuda a evitar o mau 
hálito, já que uma das principais causas para o problema 
é a boca seca.

Escove sempre os dentes: Apesar do mau hálito não 
significar necessariamente falta de higiene, a falta de 
escovação pode produzir bactérias e o mau cheiro irá 
aparecer. Além disso, o uso do fio dental e a escovação na 
língua são essenciais para combater a halitose.

Cuidado com a alimentação: Alguns alimentos, como 
cebola, alho, brócolis e couve podem causar o mau háli-
to. O que se resolve facilmente com uma boa escovação. 
Porém, algumas dietas podem ser prejudiciais ao hálito, 
como cortar totalmente o carboidrato do cardápio.

Atente-se aos sinais: Se você acha que aquele cheiro 
ruim está vindo da sua boca, peça a confirmação a al-
guém da família ou ao um amigo próximo. Muitas vezes, 
quem tem o mau hálito não percebe e é necessário que 
terceiros apontem o problema.

Procure um dentista: Assim que identificar o mau há-
lito procure um dentista. Na maioria das vezes, o proble-
ma é facilmente resolvido e evita que o paciente passe 
por situações desconfortáveis.

PREVENÇÃO

Abaixo, o dentista lista dicas de como pre-
venir o mau cheiro para levar a vida sem se 
preocupar se está com mau hálito ou não.

No Brasil, nos últimos anos, terreiros têm sido destruídos devido à intolerância religiosa de segmentos da sociedade brasileira

Foto: Reprodução/Internet
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Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

Galante 
Para quem gosta de trio pé de serra e da nossa comida 

regional a Casa de Cumpade, na zona rural de Galante, Distrito 
de Campina Grande, é uma boa opção para o final de semana. 
O ambiente de fazenda é atrativo e confortável em contato 
direto com a natureza, contando com um vasto cardápio onde 
são oferecidos tradicionais pratos, a exemplo do bode guisado, 
feijão verde na nata, galinha de capoeira, entre outras delícias 
feitas a partir de produtos do cultivo e criação da própria 
fazenda. No sábado o almoço é servido a partir das 12h e no 
domingo a partir das 8h tem um excelente café da manhã, com 
diversas variedades, entre bolos, tapiocas, panquecas, inhame, 
macaxeira, cuscuz, entre outros e, a partir das 12h começa 
o almoço com animação do tradicional forró pé de serra. 
Informações: (83) 99187-5587 (83) 98770-4760.

Areia Praias 

l Turismo
A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) ontem a 

pesquisa mensal da Taxa de Ocupação Hoteleira em agosto 
na Grande João Pessoa e nas demais cidades turísticas do 
Estado. A Taxa de Ocupação por quartos na capital paraibana, 
onde está a maioria dos hotéis, pousadas e hotéis, registrou 
média de 62,70%. No acumulado dos seis primeiros meses do 
ano, a taxa ficou em 71,68%, um aumento de 4,81 p.p (ponto 
percentual) frente ao mesmo período de 2014. Em números, 
a pesquisa revela que os hotéis pessoenses receberam um 
total de 89.922  hóspedes. De janeiro a agosto foram 802.188, 
aumento de 5,38% frente ao mesmo período de 2014, quando 
foram recebidos 761.258 hóspedes.  Em todo o Estado, o 
número chega a 1.150.081 hóspedes.

FotoS: teresa Duarte

CAmPiNA GrANDe
A Associação de Quadrilhas Juninas de Campina 

Grande (Asquaju-CG) realiza no próximo sábado o 
“Melhor Arraiá do Mundo”, primeiro atrativo cultural das 
quadrilhas juninas de Campina Grande que vai acontecer 
no período das 16h às 20h, no Sesi Catolé. O evento 
terá comidas típicas, Loja Espaço Junino com vendas 
de figurinos e locações, quadrilha junina tradicional 
para assistir e dançar, intervenções artísticas com 
casamento matuto encenado por artistas de quadrilhas, 
xaxado da junina Moleka 100 Vergonha, Virgulima 
Ferreira, costureira confeccionando vestidos no local, 
doze barracas uma para cada quadrilha.Venha sentir 
o turismo de vivência e experiência que a Asquaju-
cg membros vai proporcionar nesta grande atividade. 
Informações: 99979-3134 e 98756-2685

Pesquisa do IBGE de julho 
envolveu desempenho de 
27 unidades da Federação

PB tem 3º maior crescimento do País
veNDAs Do ComérCio vArejisTA

l remíGio

Começa amanhã o 1º Encontro de Jipeiros de 
Remígio e a 9ª etapa do Campeonato Paraibano de 
Jeep Cross 2015, evento que vai acontecer até o 
próximo domingo com muita aventura, sorteio de 
brindes na trilha e premiação no indoor. A abertura 
e inscrições do evento serão realizadas a partir das 
20h no Restaurante Desembarque, no sábado a 
concentração para trilha será na Lagoa de Remígio 
com largadas às 10h, após o percurso, haverá 
uma recepção na área de lazer do Querinão com 
animação do Curió e Forró Caboclo de Bananeiras. No 
domingo, a partir das 10h na saída para o Município 
de Esperança, será dada a largada do Campeonato 
Paraibano de Jeep Cross. A realização é do Guia Off-
Road. Informações com Leandro José: (84) 99986-
0367 / 98760-5983.

No próximo sábado é o Dia Mundial da Lim-
peza das Praias e Rios (Clean Up Day), e a ação 
vai acontecer em várias cidades litorâneas do 
País e do mundo, incluindo João Pessoa e Ca-
bedelo. O objetivo é aproximar as pessoas das 
questões ambientais e conscientizar a 
população sobre a grande quantidade 
de lixo depositado nas praias, rios e 
lagos. O Clean Up Day ocorre anual-
mente no terceiro sábado de setem-
bro e mobiliza vários grupos de meio 
ambiente e ONGs. Em João Pessoa 
o dia de limpeza será realizado com 
ações organizadas nas praias do Cabo 
Branco, Intermares e Camboinha, e no 
Município de Cabedelo na Praia Ponta 
de Campina, sendo coordenada pelo 
grupo Catação Cabedelo. A partir das 
14h30, os voluntários e interessados 
em participar vão se reunir em frente 

ao Restaurante Lovina e, com luvas e sacolas, 
farão o trabalho de coleta de lixo seguindo pela 
faixa de areia focando nos principais pontos de 
correnteza, como a curva da praia e o local pró-
ximo à barreira de contenção. 

O Município de Areia, região do Brejo, estará bastante movimentado no próximo 
sábado. Durante o dia, período das 8h às 11h, estará acontecendo a Rota Cultural 
nas Feiras Livres do Brejo, um projeto do FIC, cujo objetivo é trazer a cultura para 
a população. Na programação, apresentação do Grupo de Tradições Folclóricas 
Moenda e da Cia Flor do Cedro. À noite a partir das 20h, será iniciado o 1º  Festival 
de Massas do 
Hotel Fazenda 
Triunfo realizado 
no Restaurante 
Azul Histórico, 
o 1º  Festival 
de Massas, com 
animação do grupo 
Mensageiros do 
Forró. Informações 
(83) 3362-1238 ou 
(83) 99846-0910.

Contrariando a tendên-
cia nacional de queda de 
vendas devido à crise eco-
nômica, a Paraíba apresen-
tou o terceiro maior cresci-
mento do varejo no mês de 
julho entre as 27 unidades 
da federação. Segundo a 
Pesquisa Mensal de Comér-
cio, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) nessa quar-
ta-feira, o volume de vendas 
de julho quando comparado 
a junho de 2015, na série 
com ajuste sazonal, regis-
trou crescimento de 1,3%.  
Os Estados de Roraima 
(2,7%) e do Pará (1,6%) li-
deraram o indicador no mês 
de julho.

 Já no País, pelo sexto 
mês consecutivo, as vendas 
do varejo brasileiro recua-
ram. Em julho, na compara-
ção com junho, a baixa foi de 
1%, a maior, considerando o 
mês, desde 2000, quando 
teve início da série histórica 
do IBGE. 

foi o segundo mês con-
secutivo de alta nas vendas 
do varejo paraibano, quando 
se compara ao mês anterior. 
Em junho sobre maio, o cres-
cimento das vendas havia 
sido ainda maior (2,6%).  

Das 27 unidades da fe-
deração, 20 delas apresenta-

ram variações negativas no 
volume de vendas na com-
paração de junho para julho 
de 2015, na série com ajuste 
sazonal, conforme gráfico 5. 
As taxas variaram de -4,9% 
no Amapá a -0,3% em Minas 
Gerais. Nos Estados do Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul e 
Distrito federal, o volume de 
vendas se manteve estável 
nessa comparação. 

Segundo o IBGE, o re-
sultado é reflexo no País 
dos preços mais altos, ofer-
ta restrita de crédito e da 

contenção de gastos por 
parte dos consumidores. 
Apenas quatro Estados tive-
ram crescimento no volume 
de vendas: Roraima (2,7%), 
Pará (1,6%), Paraíba (1,3%) 
e Amazonas (0,3%). 

No cenário do Nordes-
te, dos nove Estados sete 
tiveram retração nas vendas 
na passagem de junho para 
julho. As maiores foram em 
Pernambuco (-1,8%) e Ala-
goas (-1,7%) e Rio Grande 
do Norte (-1,3%), enquan-
to o Estado do Maranhão 

se manteve estável. Já a Pa-
raíba foi o único Estado da 
região que apresentou alta 
(1,3%) em julho.

A Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) produz in-
dicadores que permitem 
acompanhar o comporta-
mento conjuntural do co-
mércio varejista no País, 
investigando a receita bruta 
de revenda nas empresas 
formalmente constituídas, 
com 20 ou mais pessoas ocu-
padas, e cuja atividade prin-
cipal é o comércio varejista.

Expansão de vendas do comércio paraibano vai de encontro ao crescimento da crise econômica
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As obras do Proje-
to de Integração do Rio 
São Francisco estão com 
78,6% de avanço físico, 
afirmou o ministro da 
Integração Nacional, 
Gilberto Occhi.

 O titular da pasta 
ministrou uma palestra 
sobre a obra na última 
terça-feira, em Salva-
dor (BA), no congresso 
Agropec Semiárido. A 
previsão é que o em-
preendimento hídrico 
seja concluído entre de-
zembro de 2016 e 2017.

“Estamos alinhados 
com as diretrizes do Go-
verno Federal, da pre-
sidente Dilma Rousseff. 
O Projeto de Integração 
do Rio São Francisco é 
muito importante para 
a região. Precisa ter 
continuidade, mesmo 
em um momento de 
ajustes orçamentários”, 
afirmou o ministro.

O Governo Federal, 
por meio da Companhia 
de Desenvolvimento 

dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba (Co-
devasf), prevê R$ 2,5 bi-
lhões em investimentos. 
Desse total, foi execu-
tado aproximadamen-
te R$ 1,7 bilhão (71%). 
Gilberto Occhi também 
falou sobre as ações de 
revitalização (sanea-
mento ambiental, Pro-
grama Água para Todos 
e controle de processos 
erosivos) da bacia do 
Velho Chico.

As obras do Projeto 
São Francisco começa-
ram a ser entregues em 
outubro de 2014, com 
o acionamento da pri-
meira Estação de Bom-
beamento do Eixo Leste 
(EBV-1), no município 
de Floresta (PE). 

Em agosto deste 
ano, a presidente da 
República, Dilma Rou-
sseff, acionou o motor 
da primeira Estação de 
Bombeamento (EBI-1) 
do Eixo Norte, em Ca-
brobó (PE).

Obras superam 
78% de execução

ProjeTo sÃo FrANCisCo
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Empresas apresentam projetos em evento nos EUA

Startups da PB em alta
País exportará 
plasma para França 

A Hemobrás passará a expor-
tar plasma pelo Porto de Suape, no 
município do Cabo de Santo Agostinho 
(PE), após o porto pernambucano ob-
ter a autorização para a execução da 
atividade. Até maio, a matéria-prima 
para a produção dos hemoderivados 
era exportada para a França via Porto 
de Santos (SP). Contêineres refrige-
rados a -30º C são abastecidos na 
fábrica da Hemobrás, no município 
de Goiana (PE), e seguem direto para 
Suape, e de lá para França. Essa opera-
ção, que antes durava 24 dias, agora é 
realizada em 18 dias. 

AL discute energia  
em seminário no RJ

A integração dos sistemas 
energéticos dos países da América 
Latina e do Caribe trará benefícios 
também para os consumidores finais, 
disse o gerente do Comitê Brasileiro 
da Comissão de Integração Energéti-
ca Regional (Bracier), Eduardo Veiga 
Cunha. A integração dos mercados 
de energia é tema de seminário que 
reunirá no Rio de Janeiro, hoje e depois, 
representantes do setor de vários paí-
ses. Segundo Cunha, a interconexão 
permite a diminuição dos preços de 
eletricidade e a consequente redução 
das tarifas para o consumidor. “Você 
tem maior concorrência no mercado, 
na área de geração e, com isso, conse-
gue diminuir a tarifa”. 

Moody’s elogia 
ações do governo

O analista Mauro Leos, da 
Moody’s, agência de classificação de 
risco, analisou nessa quarta-feira 
como “positivo” o pacote de corte 
de gastos e aumento de receitas 
anunciado na última terça-feira pe-
los ministros da Fazenda, Joaquim 
Levy, e do Planejamento,  Nelson 
Barbosa. As medidas têm impacto 
total de R$ 64,9 bilhões, a maioria 
dependendo de aprovação do Con-
gresso Nacional. “A Moody’s acredi-
ta que o plano, de adotar medidas 
estruturais de rigidez do Orçamen-
to, é um desenvolvimento positivo”, 
disse o analista sênior da agência.

OCDE piora as
projeções do PIB 

Londres - A Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) piorou significa-
tivamente as previsões para a ati-
vidade econômica no Brasil. Agora, 
a entidade está mais pessimista 
que os economistas ouvidos sema-
nalmente pelo Banco Central. Para 
2015, a expectativa de recessão foi 
aprofundada de -0,8% no cenário 
previsto em junho para a previsão 
atual de -2,8%. A recessão deve 
continuar no próximo ano. Até ju-
nho, a OCDE mantinha a previsão 
otimista de que o Brasil poderia 
crescer 1,1%. 

Troca reduz venda 
de combustíveis

Rio (AE) - A queda nas ven-
das de combustíveis tem sido 
provocada pela estratégia dos 
consumidores de trocar a gasoli-
na pelo etanol, que é mais barato, 
explicou nessa quarta-feira, 16, 
Isabella Nunes, gerente da Coor-
denação de Serviços e Comércio do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). “Mesmo que a 
quantidade seja a mesma, a recei-
ta do posto de combustíveis acaba 
sendo mais baixa. Por isso a que-
da”, detalhou.

Oito startups paraiba-
nas vão participar, a par-
tir do próximo dia 19 do 
maior evento de tecnologia 
para startups do mundo, a 
TechCrunch Disrupt Con-
ference, e irão apresentar 
seus projetos para grandes 
empresas e investidores 
internacionais. O evento 
acontece no Vale do Silício, 
região conhecida como polo 
mundial de inovações cientí-
ficas, localizada na cidade de 
São Francisco, na Califórnia 
(Estados Unidos), e reúne 
os melhores e mais proemi-
nentes empreendedores do 
mundo digital, conferencis-
tas renomados, investidores 
mundiais e convidados.

As startups paraibanas 
fazem parte da missão em-
presarial brasileira que irá 
levar 87 empresários de star-
tups do país. As startups são 
modelos de negócio de baixo 
custo e alcançam grande lu-
cro e mercado amplo em pou-
co tempo. “Durante a missão, 
os empreendedores terão a 
oportunidade de ampliar as 
suas redes de contato no Vale 
do Silício e terão boas chan-
ces de serem ouvidos por 
muitas pessoas que podem 
mudar suas vidas”, destacou 
a analista técnica do Sebrae 
Paraíba e gestora do projeto 
Start PB, Danyele Raposo.

Ela destacou que as em-
presas que irão participar 
da missão empresarial são 
atendidas e acompanhadas 

pelo Start PB do Sebrae Pa-
raíba e que, ao longo do ano, 
receberam vários treina-
mentos e consultorias em 
modelo de negócios, design 
de inovação, desenvolvi-
mento de startups, pitch 
para investidores e interna-
cionalização, com acompa-
nhamento de consultores 
especializados. 

“Nessa fase em que es-
sas empresas se encontram, 
é de suma importância um 
feedback do mercado in-
ternacional, além do con-
tato com investidores para 
que possam melhorar seus 
produtos e possivelmente 
encontrar parceiros para 
expandir os negócios no 
mercado norte-americano”, 
completou a gestora.

Apresentações 
De acordo com Danyele 

Raposo, as oito startups pa-
raibanas têm grande poten-
cial em seus projetos. A Glo-
cal Arts, por exemplo, será 
uma das 20 startups pa-
raibanas que participou de 
um processo de mentoria e 
irá apresentar seu trabalho 
para um grupo de investi-
dores durante a TechCrunch 
Disrupt. Além disso, todas 
as oito terão um espaço para 
apresentar seus projetos, 
em uma área de expositores. 
“A Apex também disponibili-
zou um escritório para que 
os empresários realizem 
reuniões de negócios com 
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Maior feira para startups do mundo, a TechCrunch Disrupt começa a partir do dia 19 nos EUA

investidores e empresas”, 
disse Danyele.

Os empresários ainda 
visitarão grandes empresas, 
como a Google, a Netflix, a 
Intel e a Aceleradora Plug 
e Play. “Já no dia 20, haverá 
um treinamento de pitch na 
Google com os empresários 
brasileiros. Estaremos no 
coração do empreendedoris-
mo digital. Este é um grande 
momento para as startups 
paraibanas”, completou a 
gestora do Sebrae.

Para o empresário e 
criador da Glocal Arts, Vin-

nie de Oliveira, é uma gran-
de oportunidade participar 
de um dos maiores eventos 
de tecnologia para startups 
do mundo e ainda apresen-
tar o seu projeto. “Queremos 
internacionalizar nossa pla-
taforma e esta é uma grande 
oportunidade”, disse. A Glo-
cal Artes é o primeiro ma-
rketplace de arte do Brasil e, 
através de seu site na inter-
net, divulga obras artísticas, 
abrindo um canal de vendas.

Juarez Batista Neto, da 
startup InSpy, que criou uma 
função de monitoramento 

do Instagram, destacou que 
a viagem ao Vale do Silício 
será importante para a busca 
de parcerias estratégicas. “Já 
temos mais de 70 mil usuá-
rios e 30% deles são ameri-
canos. Além de brasileiros, 
temos usuários dos Estados 
Unidos, da Turquia, do Reino 
Unido e do Canadá”, disse. As 
startups paraibanas que par-
ticiparão da missão interna-
cional são: Sinapse Virtual, 
Menew, Grupo E-gen (Seja 
Leal), Glocal Arts, Club Job, 
Listmed, Redshark (InSpy) e 
Uau Studios.

Prazo final para 
escriturações 
contábeis vai 
até dia 30

Brasília (AE) - A 15 dias 
do prazo final, a Receita Fede-
ral recebeu menos de 30% do 
esperado da Escrituração Con-
tábil Fiscal (ECF) de 2015. Este 
é o primeiro ano da entrega do 
documento, que substituiu a 
Declaração de Informações da 
Pessoa Jurídica (DIPJ). 

De acordo com balanço 
apresentado pela Receita Fe-
deral, foram entregues até a 
segunda-feira, 14, 350 mil de-
clarações e são esperadas para 
este ano 1,2 milhão. São obri-
gadas a apresentar a ECF as 
empresas que declaram pelo 
lucro real e presumido. O ór-
gão informou ainda que cerca 
de 200 mil empresas migra-
ram do lucro presumido para 
o Simples Nacional com as 
mudanças no modelo simplifi-
cado, que permitiu a inclusão 
de 140 novas atividades. Com 
isso, diminuiu o número de 
ECFs a serem entregues, já que 
as empresas do Simples não 
apresentam a escrituração. 
No ano passado, 1,5 milhão de 
empresas entregaram a DIPJ. 

A extinção da DIPJ vem 
sendo estudada pela Receita 
Federal desde 2011. De acor-
do com o coordenador-geral 
de Fiscalização da Receita, Flá-
vio Vilela Campos, a vantagem 
da ECF é que o próprio sistema 
migra informações contábeis 
enviadas pelas empresas pelo 
Sistema Público de Escritura-
ção Digital (Sped), evitando 
erros que eram gerados pelo 
preenchimento manual.

Elaine Patricia Cruz 
Repórter da Agência Brasil

O Indicador Antecedente 
Composto da Economia (Iace) para 
o Brasil, que agrega componentes 
econômicos que medem a ativida-
de econômica do país e procura 
antecipar a direção da economia 
brasileira a curto prazo, caiu – em 
agosto –  pela décima vez conse-
cutiva, atingindo 87,7 pontos, o 
que representou queda de 1,5%. 

Em julho, a queda foi 0,8%. O in-
dicador, que permite comparação 
direta dos ciclos econômicos do 
Brasil com o de outros 11 países e 
regiões, foi divulgado nessa quar-
ta-feira pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) e pela institui-
ção The Conference Board.

“O declínio das expectativas 
de empresas e consumidores dos 
termos de troca e das exporta-
ções - além da volatilidade da 

bolsa de valores - foram os fato-
res responsáveis pela queda do 
Iace”, disse o economista da FGV 
Paulo Picchetti,  Segundo ele, 
isso sugere que o Brasil deve con-
tinuar em recessão até o final de 
2015. Já o Indicador Coincidente 
Composto da Economia (Icce), 
que mede as condições econô-
micas atuais e a intensidade da 
atividade econômica, avançou 
0,1% em agosto, somando 102,7 
pontos. 

Indicador que antecipa a direção 
da economia do Brasil cai 1,5%  

ExPECTATIvAS EM quEDA

Em agosto, a Petrobras 
bateu novo recorde de pro-
dução de petróleo e de gás 
natural no Brasil e no Exte-
rior. Com 2,88 milhões de 
barris de óleo equivalente 
por dia (boed), a estatal al-
cança um recorde histórico, 
0,8% superior ao recorde 
anterior de 2,86 milhões 
boed alcançado em dezem-
bro de 2014. 

Esse volume é também 
4,5% maior que o registra-
do em agosto de 2014 (2,76 
milhões boed). Em relação a 
julho, houve um crescimen-
to na produção de petróleo 
e gás natural de 3,1%, quan-

do foram produzidos 2,8 
milhões. O Pré-Sal também 
bateu recorde com a produ-
ção diária de 896 mil bpd 
registrado em 19 de agosto. 
A produção total de petróleo 
e gás natural no Brasil foi de 
2,69 milhões boed, 3,1% su-
perior ao mês anterior (2,61 
milhões boed), representan-
do também novo recorde de 
produção nacional (0,6% 
superior ao recorde anterior 
de 2,67 milhões boed atingi-
do em dezembro de 2014). 

Vale destacar que a 
produção total operada no 
País, incluída a parcela de 
empresas parceiras, ultra-

passou pela primeira vez os 
3 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia, atingin-
do 3,01 milhões boed. 

A produção de petró-
leo foi de 2,2 milhões bpd 
(3% acima dos 2,1 milhões 
bpd produzidos no mês an-
terior), constituindo-se, as-
sim, a segunda melhor mar-
ca histórica.

Operação
O crescimento reflete a 

entrada em operação em 31 
de julho do FPSO Cidade de 
Itaguaí, ancorado em Irace-
ma Norte, área localizada na 
porção noroeste do campo 

de Lula, no pré-sal da Bacia 
de Santos. Essa plataforma 
tem capacidade para pro-
cessar diariamente 150 mil 
bpd de petróleo e 8 milhões 
de m³/dia de gás natural. 
Adicionalmente, a retomada 
da operação de plataformas 
que estavam com paradas 
programadas para manu-
tenção também foi um fator 
que contribuiu com o bom 
desempenho do mês. 

A produção de gás na-
tural no Brasil, excluído o 
volume liquefeito, também 
apresentou novo recorde de 
77,2 milhões m³/dia (3,6% 
acima do mês anterior).

Petrobras bate novo recorde em agosto
PRODuÇÃO DE PETRÓLEO E gáS



 Farmacêutica Yara Regina 
Ferreira, Sras. Isa Chaves 
Ribeiro, Mônica Borges e 
Rosália Albuquerque, juiz 
Fabiano Moura de Moura, 
nutricionista Regina Mon-
teiro, empresários Vitor 
Albuquerque Buriti e Mauro 
Rodrigues da Cruz, arquiteta 
Daniela Arcoverde Costa, 
professor Edmilson Pereira 
de Araújo.
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Parabéns

Dois Pontos

   Os artistas Cláudia Leitte e 
Alceu Valença vão ser as atrações 
do Bal Masquê de 2016.
  O baile, que tem presença de 
muitos paraibanos, será no dia 23 
de janeiro no Clube Internacional do 
Recife-PE, tendo como homenageado 
Ariano Suassuna.

Zum Zum Zum
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Festejos
FOI com um 

delicioso almoço e 
bolo de Maria He-
lena Moura que o 
engenheiro civil Her-
mano Zenaide Filho 
comemorou seus 
gloriosos setenta 
anos.

O evento foi 
no último domingo 
na Bella Casa Re-
cepções, onde ele 
reuniu a família para 
momentos felizes 
com buffet de Ignez 
Cunha e animação 
musical do tecladis-
ta Damião Para o álbum de família: Márcio, Beatriz, o festejado Hermano Zenaide Filho, Aurinete e Daniel na 

Bella Casa Recepções

“Estudo sem pensamento 
é trabalho perdido; 
pensamento sem estudo 
é perigoso”

“Todos precisamos 
estudar o passado para 
compreender o presente e 
mudar o futuro”

CONFÚCIO MARIA CLARA FRAGA LOPES

Marcha nupcial
CASAM-SE hoje na Igreja de Santo Antônio de Lis-

boa, com recepção na Casa Roccia, Mariana Fernandes 
e Antônio Mendes.

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

    O designer gráfico Silvio Sá é quem assina a logomarca para o IV Balaio 
Circense. A edição deste ano acontece de 10 a 14 de novembro com o nome de Festival 
de Comicidade e vai homenagear a atriz Madalena Accioly.

FOTO: Dalva Rocha

Socorro Zenaide, Celeste Martins, Aurinete e Hermano, Hélio Zenaide, Carlos Montenegro Guerra, Miriam 
e Djalma Carvalho, Cinira Zenaide, Edna Ferreira e Mariinha Guerra nos festejos da Bella Casa

   A Braztoa - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo vai ocupar 
um corredor exclusivo no Festival de Turismo de João Pessoa. O evento acontece 
dias 16 e 17 de outubro no Centro de Convenções de João Pessoa.

Cachaça
BEBIDA genuina-

mente brasileira, a 
cachaça ganha cada 
vez espaços em 
ambientes nobres do 
mercado e da socie-
dade. Assim, nos 
próximos dias 11 e 
12 de outubro, será 
realizado o I Curso de 
Sommelier de Cacha-
ças de João Pessoa, 
ministrado pelo mestre 
cachacier Maurício Maia, 
membro da renomada 
Cúpula da Cachaça.

Será na cacha-
çaria Empório Rei do 
Brejo, no bairro de 
Tambaú.

Areia Vermelha

COM o objetivo 
de evitar a degradação 
ambiental do Parque 
Estadual Marinho de 
Areia Vermelha, o Governo 
do Estado, através da 
Sudema, promoveu um 
workshop com os donos 
de embarcações e comer-
ciantes do município de 
Cabedelo. 

A iniciativa resultará 
na elaboração do Plano 
de Ação Emergencial de 
Areia Vermelha.

FOTO: Goretti Zenaide

No restaurante Gulliver Mar, Ignez Cunha que se prepara para uma tem-
porada no Reino Unido no mês de outubro e Gilda Ameida 

FOTO: Divulgação

Os noivos de hoje Antônio Mendes e Mariana Fernandes

    A Galeria Archidy Picado no Espaço Cultural José Lins do Rego abre hoje a 
exposição “Arparadores”, do artista plástico gaúcho Giovanni Ferreira. Será às 19h 
com entrada gratuita e a mostra fica em cartaz até o dia 15 de outubro.

Cabaret musical
ESTÁ sendo apresentado nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 

25 deste mês, na Usina Cultural Energisa, o musical “Car-
nal, Cabaret Musical”, inspirado na “Ópera do Malandro”, 
do compositor Chico Buarque de Holanda, onde constam 
muitas outras músicas de sua autoria.

O espetáculo, patrocinado pelo Fundo Municipal de 
Cultura 2014, é uma idealização do ator Neto Ribeiro e 
tem direção de palco de Jeovan Oliveira.

Revista do Foro
O PRESIDENTE do TJPB, desembargador Marcos 

Cavalcanti e a presidente da Comissão de Memória, 
desembargadora Fátima Bezerra, lançam na próxima 
terça-feira a “Revista do Foro - Volume 134 - Ano 2014.1” 
e o “Ementário de Jurisprudência Volume II”.

Será às 17h na sala de sessões do Tribunal Pleno, 
no Anexo Administrativo.

Violência física 

A ONU lançou na últi-
ma terça-feira uma carta 
de 18 crianças afetadas 
pela violência em todo 
o mundo, para pedir aos 
líderes mundiais um mundo 
mais seguro.

De acordo com os 
últimos dados da Unicef, 
uma em cada dez, dos 120 
milhões de jovens com 
menos de 20 anos, já foi 
vítima de relações sexuais 
forçadas. Cerca de 70 
milhões de jovens entre 
15 e 19 anos afirmam ter 
sido vítimas de violência 
física.

   O psiquiatra Givaldo Medeiros prepara tese de doutorado sobre Saúde 
Mental que vai defender na USP, em São Paulo. Ele é professor da UFPB e coautor 
do livro “Psicologia Médica - a Dimensão Psicossocial da Prática Médica”.

O SEBRAE Paraíba,  sob o comando do engenheiro 
Walter Aguiar, inaugura amanhã mais uma unidade localizada 
em Mangabeira para atendimento aos 25 bairros da Zona 
Sul de João Pessoa, cuja população é superior a 300 mil 
habitantes, segundo o Censo de 2010.

A Agência Sebrae Sul será a segunda da capital e a 11a 

do Estado e a solenidade será às 9h com a presença do 
presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barreto.

Sebrae Zona Sul

FOTO: Goretti Zenaide

Arquitetas Daniela Arcoverde Costa, que  hoje aniversaria, Tereza Queiroga e Débora Pires

    Será apresentado hoje à imprensa e convidados o projeto de isolamento 
acústico desenvolvido exclusivamente para o Solar Tambaú. O empreendimento fica 
defronte ao Busto de Tamandaré, local de grandes eventos musicais da cidade.
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Polícia Militar apreende 
armas em cinco 
cidades paraibanas
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Conviver com o celular na 
mão, na bolsa ou no bolso é um 
hábito que tomou conta da vida 
das pessoas. A internet faz com 
que elas fiquem conectadas no 
mundo virtual e desconectadas 
no mundo real. Pesquisas e repor-
tagens voltadas para esse assunto 
mostram que cada vez mais pes-
soas estão viciadas nessa tecnolo-
gia, gerando mudanças compor-
tamentais entre elas.

O jornal A União foi às ruas para 
perguntar aos pessoenses se eles 
conseguem dosar o uso da internet 
e do celular ou se essa tecnologia 
atrapalha do dia a dia deles. A res-
posta foi unânime. Todos garan-
tem que essa ferramenta melhora 
a vida de todos, mas também sen-
tem que o uso inadequado acaba 
atrapalhando o fluxo normal diário 
de atividades.

Os entrevistados dizem que, 
com o celular em mãos, as pessoas 
se afastam mais e passam a ficar 
frias e desatentas. A forma de me-
lhorar e usar esse uso a favor seria 
utilizando o bom senso para saber 
quando e onde usar o celular e sua 
internet. Veja as opiniões: (JV)

Uso inadequado de celular atrapalha dia a dia, diz pessoense
ATIVIDADES PREJUDICADAS

Enquete

“Os amigos quase 
não conversam 
mais, então 
atrapalha muito. 
Eles ficam mais 
distantes, frios, não 
conversam. Ficam 
apenas mexendo no 
celular, navegando 
na internet e quase não conversam. No 
trabalho é assim e isso acaba prejudicando 
de certa forma. Eu fico chamando atenção, 
chamando pra conversar cara a cara, para ver 
se a situação muda um pouco”.
Rosilene da Costa
Agente de saúde

“Esse uso desen-
freado do celular e 
dos seus recursos 
acaba atrapalhando 
de alguma forma 
a relação entre as 
pessoas, entre suas 
atividades diárias e 
até mesmo o sono, 
na hora de dormir. Falo particularmente 
por mim, não sei mais viver hoje sem um 
acesso a internet em todos os locais, tanto 
na hora de me alimentar ou até mesmo de 
madrugada”.
iRlan santos
Auxiliar administrativo

“Atrapalha muito 
a convivência, os 
relacionamen-
tos, nas tarefas 
diárias e assim 
por diante. As 
pessoas vão dormir 
e ficam no celular 
durante horas e 
até esquecem de dormir. Ou então quando 
estão comendo, param de comer para ficar 
conversando com amigos no whatsapp. 
Deve haver limite para esse uso, devemos 
nos policiar mais”.
simone da silva
Agente de saúde

“Dependendo da 
forma como você 
utiliza atrapalha 
e muito! Se você 
ficar muito tempo 
usando e sem querer 
saber de mais nada, aí 
atrapalha. Hoje uso só 
o necessário, porque 
fui assaltado. No período que fiquei sem 
celular, comecei a enxergar tudo ao meu 
redor e o que eu estava perdendo. Agora 
fico mais ligado no mundo real e não ao 
virtual, como era antes”.
GabRiel santana
Vendedor

“Interfere e muito 
na vida das pesso-
as. Por exemplo, 
quando vou 
estudar ou comer. 
Sempre acabo 
dormindo mais 
tarde por causa 
disso também, 
fico mexendo no celular e esqueço a hora 
passando. Também já aconteceu de estar em 
uma rodinha de amigos e ficar conectada na 
internet. Sempre costumo usar os aplicativos 
e isso consome muito meu tempo”. 
emanuely FeRReiRa 
Estudante

“Acho que as 
pessoas pode-
riam diminuir um 
pouco esse uso 
desenfreado. Às 
vezes a gente está 
conversando com 
uma pessoa, mas 
ela está no celular 
ao mesmo tempo. Até mesmo com a família 
é assim. Se as pessoas tivessem um pouco 
mais de consciência e conseguissem dosar 
mais o celular, ele seria uma boa ferramen-
ta e ajudaria ao invés de atrapalhar”.
talita GaRCia
Estudante

“Acredito que 
atrapalha sim. Mas 
também depende da 
forma que você utiliza 
a internet. Sempre 
tem o lado bom e o 
ruim, com a internet 
acontece o mesmo. 
Sempre procuro 
utilizar mais pra estudar e procurar coisas que 
me interessem, como oração, já que sou muito 
religiosa. Mas também uso muito o facebook 
e o whatsapp, costumo checar as mensagens 
todos os dias”.
maRia aliCe XavieR
Estudante

“Creio que atrapa-
lha sim. Hoje em dia 
as pessoas estão 
mais ligadas em 
internet e celular, 
que é justamente 
a movimentação 
do mundo, não é? 
Hoje a gente não 
tem mais o que escolher nesse momento 
de transportar tudo que a gente tem de 
informação para o celular. Então, as pessoas 
vivem mais no celular do que com a família ou 
na alimentação. Precisa saber usar”.
Claudiana maRia dos santos
Subgerente

Fotos: Evandro Pereira

Janielle Ventura
Especial para A União

Sindicato diz que 
paralisação vai afetar
400 mil entregas por dia

Começa a greve dos Correios na PB
SEM CORRESPONDÊNCIA

Os funcionários da Em-
presa de Correios e Telégrafos 
da Paraíba (ECT) deflagraram 
greve por tempo indetermina-
do. O secretário geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Correios e Telégrafos da Para-
íba (Sintect-PB), Emanuel de 
Souza, disse que a paralisação 
irá afetar os serviços das 205 
agências da ECT no Estado. Em 
média, deixarão de ser entre-
gues 400 mil volumes por dia, 
aproximadamente 4 toneladas 
de correspondências.

Ao todo, são 1.580 funcio-
nários entre carteiros, opera-
dores de triagem, atendentes, 
auxiliares e motoristas. De 
acordo com Emanuel, como a 
paralisação encontra-se no iní-
cio, não dá para saber ao cer-
to quantos aderiram a greve e 
se haverá o funcionamento de 
30% do serviço. "Os Correios e 
Telégrafos não são considera-
dos serviço essencial, porém, 
sempre há aquelas pessoas 
que não aderem e, com isso, os 
30% de funcionamento pode-
rão ser atingidos", esclareceu.

Reivindicações
Os funcionários reivin-

dicam 12% de reposição da 
inflação, aumento real de R$ 
300, vale alimentação de R$ 40  
e vale cesta de R$ 350, além da 
contratação imediata de mais 
200 carteiros e 200 atenden-
tes. Emanuel de Souza disse 
que para a contratação exis-
tem os aprovados no concurso 
em 2011, que desde então es-
peram ser chamados.

De acordo com a assesso-
ria de comunicação dos Cor-
reios, em 2014 e 2015, foram 
contratados 74 empregados 

para as áreas operacional e 
de atendimento no Estado. No 
momento, não há vagas dispo-
níveis na Paraíba e não existe 
terceirização dos serviços de 
entrega e atendimento. 

Contraproposta
A contraproposta foi de 

nenhum aumento real, uma 
Gratificação de Incentivo a 
Produtividade (GIP) no valor 
de R$ 150 em agosto de 2015 
e R$ 50 em janeiro de 2016 
e reajuste de 9,56% no vale 
alimentação e cesta básica. A 
contraproposta foi rejeitada.

A empresa
Segundo informações dos 

Correios, a empresa está ope-
rando com normalidade em 
todo o Brasil. As agências estão 
abertas e os serviços, inclusive 
a entrega de Sedex e o Ban-
co Postal, estão disponíveis, 
com exceção dos serviços com 
hora marcada interestaduais. 
Na Paraíba, apenas 11 (Areia, 
Bayeux, Cajazeiras, Guarabira, 
Mari, Patos, Pedras de Fogo, 

Pocinhos, Sapé, Sobrado e Sou-
sa) das 205 agências registra-
ram adesão parcial, ou seja, 
ainda funcionam. Todas as 
agências de João Pessoa estão 
em pleno funcionamento.

Levantamento parcial 
mostra que o movimento está 
concentrado na área de distri-
buição — do total de 236 car-
teiros que deveriam trabalhar 
ontem nos Centros de Distri-
buição Domiciliar (CDD) Cam-
pina Grande, Cruzeiro, Bessa, 
Centro, Cristo, Mangabeira, 
Torre e Santa Rita e nos Cen-
tros de Entrega de Encomen-
das (CEE) Campina Grande e 
João Pessoa, 105 não compa-
receram (44,49%).

 Nessas unidades, os Cor-
reios estão aplicando o Plano 
de Continuidade de Negócios, 
que inclui ações como desloca-
mento de empregados entre as 
unidades e realização de horas 
extras. Caso haja necessidade, a 
empresa também pode promo-
ver mutirões para entrega nos 
fins de semana. A princípio, os 
Correios orientam os clientes a 

aguardarem o recebimento de 
seus objetos antes de procurar 
as unidades de distribuição, 
pois os esforços estão concen-
trados em manter a normalida-
de das entregas.

Canais alternativos
Para que nenhum con-

sumidor saia prejudicado 
pela não entrega de faturas, o 
secretário do Procon-JP, Hel-
ton Renê, orienta que se deve 
manter o contato com as ope-
radoras do cartão através dos 
canais de comunicação alter-
nativos, como telefone ou in-
ternet. Isso vale para qualquer 
outro serviço que gere fatura.

"O consumidor deve ficar 
atento. Os Correios são apenas 
um intermediário entre ele e 
a operadora do serviço e não 
será culpado por cobranças 
ou multas", esclarece Renê. Ele 
conclui dizendo que em casos 
de cobranças ou multas, geral-
mente há bom senso da ope-
radora do serviço e há acordo 
para que o consumidor não 
seja prejudicado.

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Edson Matos

No município de 
Sousa, apenas um fun-
cionário da agência 
dos Correios aderiu 
à greve da categoria.  
Os serviços de recebi-
mento e entrega de 
correspondências e 
encomendas transcor-
reram normalmente 
durante o primeiro 
dia de paralisação.

O gerente da agên-
cia dos Correios de 
Sousa, Paulo Pereira 
Sarmento, disse que a 
paralisação de apenas 
um carteiro não gerou 
problemas para a ope-
racionalização dos ser-
viços nas duas agências 
da cidade, uma no Cen-
tro e outra no Bairro da 
Estação.

O carteiro Girolamo 
de França, integrante 
do Sindicato dos Ser-
vidores dos Correios, 
foi o único a suspen-
der os trabalhos, mas 
a tendência é que nos 
próximos dias mais fun-
cionários engrossem o 
movimento.

As agências dos 
Correios de Sousa con-
tam com 25 funcioná-

rios efetivos que coor-
denam atividades de 
recebimento e entrega 
de correspondências 
e encomendas nos 30 
bairros da cidade. Os 
Correios também fun-
cionam como Banco 
Postal em parceria com 
o Banco do Brasil e mui-
tas pessoas recorrem às 
agências para fugir das 
filas dos bancos.

Segundo o gerente 
Paulo Pereira Sarmento, 
a equipe trabalha com 
uma entrega diária de 
1.600 correspondências 
e cerca de 300 enco-
mendas. 

A Agência dos Cor-
reios de Cajazeiras, no 
Sertão, está com a maio-
ria dos seus serviços pre-
judicada. Segundo in-
formações de servidores 
da instituição, apenas 
três carteiros estão tra-
balhando na cidade. 

Na agência local da 
empresa, os servidores 
colocaram faixas e se 
mantêm mobilizados, 
explicando aos usuários 
dos serviços e à popula-
ção em geral os motivos 
da greve.

Um grevista em Sousa

No primeiro dia de paralisação, a agência central de João Pessoa foi fechada pelos grevistas

Saiba maiS

l Com relação às outras greves federais, a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPb) está com seus serviços suspensos há quatro 
meses. Servidores e professores paralisaram suas atividades nos 
quatro campi (João Pessoa, areia, bananeiras e Cajazeiras). Cerca 
de um mês depois, a Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) aderiu à greve, atingindo os campi de Campina Grande, 
Pombal, Cuité e Sousa.

l Nesse mesmo período, também estão paralisadas as atividades 
dos 11 campi do instituto Federal de Educação da Paraíba (iFPb). 
No instituto Nacional do Seguro Social (iNSS), os servidores estão 
em greve há quase três meses, enquanto os peritos estão parali-
sados há 12 dias. 
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Conferência de Saúde debate metas 
para a melhoria do SUS no Estado
Evento definirá ações que 
serão implantadas nos 
próximos quatro anos

A 8ª Conferência Es-
tadual de Saúde organiza-
da a cada quatro anos, este 
ano traz como tema “Saúde 
Pública de Qualidade para 
Cuidar Bem das Pessoas”. O 
evento, promovido pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), está sendo realizado 
no Teatro Paulo Pontes no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, em João Pessoa, e tem 
como objetivo estabelecer 
metas e direções para a me-
lhoria do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Estado. 

A conferência conta com 
a participação de represen-
tantes de 223 municípios 
da Paraíba para discutir os 
principais temas e desafios e 
nortear a melhoria da saúde 
em todo o Estado. O evento, 
que teve início na terça-feira 
(15), se encerrará hoje.

“As conferências são 
uma conquista do povo, por-
tanto, a responsabilidade e 
o dever com a saúde pública 
são de todos. Deste modo, 
temos o dever de cuidar do 
SUS, até porque somos todos 
usuários, pois o SUS é a porta 
de entrada para os cuidados 
com a nossa saúde”, disse a 
secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath.

O gestor só poderá fazer 
algo depois da aprovação dos 
planos, que são baseados nas 
escolhas da população. O que 
a população precisa para que 

a saúde melhore no Estado 
e nos municípios é definido 
dentro da conferência para 
que seja realizado no decor-
rer de quatro anos.

“A base principal é criar 
mais propostas e diretrizes 
para serem encaminhadas 
para a conferência nacional. 
A primeira etapa começou no 
dia 15 de abril e foi até de 15 
de julho, primeiramente com 
os municípios. Nessas etapas 
municipais são tirados os 
delegados para irem para a 
etapa estadual e, dessa, para 

a nacional. A importância 
da conferência se dá para o 
fortalecimento do sistema 
de saúde, porque quando se 
junta todos os municípios 
com o Estado eles formulam 
planos para criar o Plano Es-
tadual de Saúde e os planos 
municipais, para só assim 
serem executados em decor-
rer de quatro anos. Por isso 
que a conferência acontece 
de quatro em quatros anos”, 
explicou Pedro Paulo Araújo 
Peixoto, secretário geral da 
conferência. 

O procurador da Repú-
blica, do Ministério Público 
Federal, José Godoy, elegeu 
como primordiais para a 
melhoria do SUS, três temas: 
PPI/Pgass (Pactuações In-
termunicipais que evoluem 
para a Programação Geral 
de Ações e Serviços da Saú-
de, centrada na oferta de 
serviços, de forma igualitá-
ria, para todas as regiões); 
a implantação do Sistema 
de Regulação e a eficiência 
na Atenção Básica. “Se estes 
assuntos forem discutidos, a 

conferência será de grande 
valia”, disse.

Para André Luis Bonifá-
cio de Carvalho, assessor es-
pecial do ministro da Saúde, 
a conferência é um respeito 
ao princípio democrático 
de participação social, onde 
usuários do SUS, trabalha-
dores e gestores avaliam, du-
rante os três dias do evento, 
a saúde da Paraíba e pensam 
no futuro da saúde do Esta-
do para os próximos quatro 
anos. 

“Esse é um espaço im-

portante para a saúde. Aqui 
estão inscritos mais de mil 
delegados, esses delegados 
vem das conferências muni-
cipais de saúde das mais de 
200 conferências realizadas 
na Paraíba até o momento, 
e aqui é o encontro dessas 
grandes discussões munici-
pais em um fórum estadual 
que deverá tirar propostas 
para uma conferência nacio-
nal, que vai acontecer entre o 
final de novembro e o come-
ço de dezembro em Brasília, 
na 15ª Conferência Nacional 
de Saúde. Então, esse espaço 
é de fundamental importân-
cia para os rumos da saúde 
na Paraíba e no Brasil”, co-
mentou André Luis. 

Tenda Paulo Freire 
Dentro do evento, mas 

fora do Teatro Paulo Pontes, 
foi instalada a tenda Paulo 
Freire, pensada para ser in-
serida na conferência como 
um espaço aberto para as 
pessoas que não são dele-
gadas ou que estão de fora, 
como movimentos populares 
que não estão inseridos no 
controle social, possam estar 
participando do diálogo. Es-
tão sendo discutidos os mes-
mo eixos debatidos dentro 
da conferência.

Paulo Freire Reglus Ne-
ves Freire foi um educador, 
pedagogo e filósofo brasi-
leiro. É considerado um dos 
pensadores mais notáveis 
na história da Pedagogia 
mundial, tendo influenciado 
o movimento chamado pe-
dagogia crítica. É também o 
Patrono da Educação Brasi-
leira.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Representantes de 223 municipios paraibanos reunidos na tenda Paulo Freire, no Espaço Cultural, onde discutem os novos desafios

O 18º Congresso Brasi-
leiro dos Conselhos de Enfer-
magem foi aberto na noite de 
terça-feira (15), no Centro de 
Convenções de João Pessoa. 
O maior evento de enferma-
gem da América Latina tem a 
participação de mais de 7 mil 
congressistas de todo o País, 
além de delegações estrangei-
ras. O congresso acontece até 
amanhã.

Participaram da abertura 
do congresso, no Teatro Pedra 
do Reino, vários profissionais e 
autoridades em saúde, como a 
secretária executiva de Estado 
da Saúde, Maura Sobreira; o 
presidente do Conselho Regio-
nal de Enfermagem da Paraíba 
(Coren-PB), Ronaldo Bezerra e 
o presidente do Conselho Fe-
deral de Enfermagem, Manoel 
Carlos Nery da Silva. 

Na abertura, o teatro com 
capacidade para 3 mil pesso-
as, recebeu os congressistas 
com um espetáculo de cultura 
e arte. Os congressistas foram 
recepcionados com a música 
de Jurandyr do Sax. Em se-
guida, o grupo folclórico Flor 
de Lírio homenageou a enfer-
magem e a cultura paraibana, 
com danças regionais.

A secretária executiva 
Maura Sobreira disse que a 
Paraíba está em festa por ter 
a possibilidade de sediar um 
evento de tal proporção, rea-
lizado aqui pela primeira vez. 
“Estamos recebendo mais de 
6 mil enfermeiros, nesse que 
é o maior evento de enferma-
gem da América Latina, graças 
à possibilidade que o Governo 

do Estado nos traz de ter cená-
rios e espaços que comportam 
um número significativo de 
pessoas. Esse congresso, além 
de discutir, qualificar, trazer 
novas tecnologias e conheci-
mentos na área de enferma-
gem, realiza várias reuniões 
importantes”, disse.

O presidente da Confede-
ração Federal de Enfermagem, 
Manoel Carlos Nery, destacou 
que o congresso será um dos 
eventos mais importantes na 
área pela temática escolhida. 
“Essa conferência coloca o Es-
tado da Paraíba na rota dos 
chamados turismo de eventos. 
Hoje, poucas cidades brasi-
leiras têm centros de conven-
ções como esse. O Centro de 
Convenções de João Pessoa é o 
mais belo que existe no País e 
hoje recebe o nosso congresso, 
que tenho certeza será um dos 
mais importantes pela temá-
tica escolhida para discussão, 
os desafios emergentes para 
a enfermagem brasileira”, afir-
mou.

Segundo o presidente 
do Coren-PB, Ronaldo Bezer-
ra, é preciso transformar a 
realidade da categoria da en-
fermagem no Brasil. “Embo-
ra sejamos essenciais para a 
saúde brasileira, muitas vezes 
parecemos invisíveis. Quere-
mos aperfeiçoar a fiscalização 
e garantir a qualidade da assis-
tência em saúde no País. Por 
isso, o Coren-PB trabalha em 
articulação com o Conselho 
Federal de Enfermagem e com 
os demais Conselhos Regio-
nais do Brasil”, concluiu.

Enfermagem reúne mais 
7 mil congressistas em JP

NO CENTRO DE CONVENÇÕES

Hotéis da PB registram boa ocupação
A Empresa Paraibana de 

Turismo (PBTur) divulgou 
ontem a pesquisa mensal da 
Taxa de Ocupação Hoteleira 
em agosto em João Pessoa e 
nas demais cidades turísticas 
do Estado. A Taxa de Ocupa-
ção por quartos na capital re-
gistrou média de 62,70%. No 
acumulado dos seis primeiros 
meses do ano, a taxa ficou em 
71,68%, um aumento de 4,81 
p.p (ponto percentual) frente 
ao mesmo período de 2014. 

Em números, a pesquisa 
revela que os hotéis pesso-

enses receberam um total de 
89.922  hóspedes. De janei-
ro a agosto foram 802.188, 
aumento de 5,38% frente 
ao mesmo período de 2014, 
quando foram recebidos 
761.258 hóspedes.  Em todo 
o Estado, o número chega a 
1.150.081 hóspedes. 

“Agosto é normalmente 
um mês que registra números 
não muito satisfatórios para o 
turismo. Mas, você ter uma 
média de ocupação acima dos 
60% é sinal de que os hotéis 
não trabalharam no verme-

lho, que turistas vieram ao 
nosso Estado a lazer ou a ne-
gócios”, afirmou a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino.

Origem do fluxo
A pesquisa também regis-

tra a origem dos hóspedes e a 
região Nordeste contribui com 
a emissão de 39,39% dos turis-
tas que estiveram na Paraíba. O 
Sudeste vem em seguida com 
38,39% e o Centro-Oeste com 
10,92%.  Os Estados do Sul 
representam 9,75% do total e 
a  região Norte com 1,53%. Os 

principais Estados emissores 
foram São Paulo, com 21,22%; 
Pernambuco, com 15,15%; Rio 
Grande do Norte, com 9,33%; 
Rio de Janeiro, com 8,88%, e 
Minas Gerais, com 7,93%.

Exterior
Os principais países emis-

sores foram Itália (23,43%), 
Estados Unidos (14,04%), Ale-
manha (12,04%), Argentina 
(9,35%) e Portugal (6,78%). 
No Top10 dos países emisso-
res entraram  Espanha e Suíça 
e saíram China e Irã.

MÉDIA PASSA DE 62%, DIZ PBTUR

Os motoristas que trafegam 
pela área central da cidade e pelo 
bairro da torre devem ficar atentos 
a partir da próxima segunda-feira 
(21), dia em que a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) vai ativar um novo 
binário, além de outras mudanças 
de circulação e novas interligações. 

O objetivo das mudanças é me-
lhorar a circulação de veículos, oti-
mizar a fluidez do tráfego, eliminar 
trechos de conflito, desestimular o 
tráfego de passagem pelo Parque 
Solon de Lucena (Lagoa) e criar no-
vos acessos, bem como aumentar a 
segurança. 

O binário é formado principal-
mente pelas avenidas Monsenhor 
Walfredo Leal e D. Pedro I, no Cen-
tro. as medidas visam também ofe-
recer uma rota alternativa à aveni-
da Epitácio Pessoa, sobretudo no 

sentido Centro/praia, interligando 
o binário com outras ruas e aveni-
das como Juarez távora, Júlia Frei-
re, Silvio almeida e Hermenegildo 
Di Lascio, entre outras. O novo bi-
nário também dá acesso e estimula 
a interligação entre os corredores 
D. Pedro II, Beira Rio e Epitácio Pes-
soa pela Rua Clemente Rosas.

Como vai ficar
Os veículos que seguem da 

avenida Epitácio Pessoa em dire-
ção ao Centro, passando pela Rua 
João Bernardo de albuquerque 
(em frente à Mortuária São João 
Batista), seguirão pela avenida 
Monsenhor Walfredo Leal e Odon 
Bezerra, que terão o seu sentido 
de circulação invertido, em direção 
à avenida Visconde de Pelotas, em 
mão única. Para tanto, um cantei-
ro existente no cruzamento com a 

avenida Maximiano Figueiredo foi 
removido. Com isso, será incentiva-
do que apenas os veículos que te-
nham como destino final a Lagoa 
ou os estabelecimentos no seu en-
torno circulem no anel do Parque 
Solon de Lucena, melhorando o 
tráfego no local.

Já a avenida D. Pedro I, que 
promovia a circulação no sentido 
Praça da Independência em direção 
ao Centro (em alguns trechos ope-
rando em mão dupla), vai seguir no 
sentido inverso, da avenida Viscon-
de de Pelotas até a Praça da Inde-
pendência, em mão única. assim, o 
canteiro central no cruzamento com 
a avenida Maximiano de Figueiredo 
também foi retirado, permitindo 
aos veículos trafegarem em frente 
pelas avenidas Marechal Deodoro 
da Fonseca e Manoel Deodato até a 
avenida Rui Barbosa (torre).

Binário da Praça da Independência será aberto
MUDANÇAS NO TRÂNSITO
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PM apreende armas durante 
ações em cinco cidades da PB
Dez pessoas foram 
detidas com armas, entre 
elas, duas espingardas

Empasa na Feira de 
Agronegócios

A 48ª Feira de Agronegócio, 
que acontece entre os dias 20 e 27 
deste mês, no Centro de Eventos e 
Exposição Henrique Vieira de Melo, 
em João Pessoa, terá a participação 
da Empresa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas (Em-
pasa). O evento é organizado pelo 
Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria do Desenvolvimento Agro-
pecuário e da Pesca (Sedap). Entre 
as atividades da Empasa estão 
apresentação dos principais insu-
mos à produção de peixe, como in-
cubadora, aeradores, redes e puçás 
de captura; mostra dos reproduto-
res e matrizes cultivados na Esta-
ção de Piscicultura em Itaporanga; e 
instalação e monitoramento de um 
tanque de manejo, mostrando as 
principais espécies de peixes culti-
vados em águas interiores.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê para as regiões 
do Litoral, Agreste e Brejo, hoje, céu 
parcialmente nublado com chuva 
fraca e isolada. A máxima na faixa 
litorânea deve atingir 30º C e a mí-
nima deverá ficar em torno dos 20º 
C. Já para o Brejo, a previsão é que 
a máxima seja de 26º C e a mínima, 
de 17º C. Agreste deverá registrar 
máxima de 32º C e mínima de 19º C.

Ainda de acordo com a Aesa, 
a previsão para as regiões do Cari-
ri-Curimataú, Alto Sertão e Sertão é 
de céu variando entre parcialmente 
nublado a claro. A máxima no Cari-
ri-Curimataú deverá ficar perto dos 
33º C e a mínima, em torno dos 18º 
C. No Alto Sertão, a temperatura 
máxima deverá alcançar os 35º C 
e a mínima, os 20º C. No Sertão, a 
máxima deverá atingir os 36º C e a 
mínima, 20º C. 

Papa aceita renúncia 
do bispo Dom José

O bispo Dom José González 
Alonso divulgou ontem o documen-
to assinado pelo papa Francisco 
aceitando seu pedido de renúncia 
da Diocese de Cajazeiras. O pedido 
foi motivado pelo limite da idade, 
75 anos, atingido em julho passado, 
estipulado para o encerramento do 
bispado, conforme está previsto no 
Direito Canônico. O anúncio feito por 
Dom José aconteceu durante entre-
vista coletiva à imprensa, na sede 
do Palácio Episcopal. Na ocasião, o 
agora bispo emérito agradeceu o 
apoio de todos e disse que estava 
muito alegre com a aceitação do seu 
pedido de renúncia e com o senti-
mento do dever cumprido. Um dos 
integrantes do Conselho de Con-
sultores será eleito para o cargo de 
administrador da Diocese de Caja-
zeiras até a chegada do novo bispo.

Grupo é detido antes 
de praticar assaltos

Policiais da 3ª Companhia do 
Batalhão de Policiamento de Trân-
sito interceptaram um carro com 
cinco suspeitos, na terça-feira (15), 
no bairro de Bodocongó, em Campina 
Grande, no momento em que o gru-
po estava se preparando para assal-
tar estabelecimentos comerciais. 
Moab Henrique Medeiros Cavalcan-
te, de 18 anos, estava no veículo 
com quatro adolescentes, com ida-
des entre 14 e 16 anos. Com eles, 
foram apreendidos um revólver, um 
rifle e um capuz. De acordo com o co-
mandante da 3ª Companhia, capitão 
Ralisson Andrade,  após serem abor-
dados e flagrados com as armas e o 
capuz, eles revelaram que estavam 
procurando estabelecimentos co-
merciais do bairro para assaltar. Os 
cinco foram levados para a Central 
da Polícia Civil, em Campina Grande. 

A Polícia Militar apre-
endeu mais sete armas de 
fogo, na terça-feira (15), 
em ações nas cidades de 
Natuba, Taperoá, Campina 
Grande, Monte Horebe e na 
capital do Estado. Com as 
armas, foram detidas dez 
pessoas, três delas foram 
autuadas por porte ilegal 
de arma, já que as demais 
estavam utilizando as ar-
mas para cometer outros 
crimes.

A última arma apreen-
dida nas ações ocorreu por 
volta das 20h, no municí-
pio de Monte Horebe – dis-

tante 36 km de Cajazeiras, 
onde policiais militares 
apreenderam uma espin-
garda com Jucivan Ferreira 
de Sousa, de 33 anos, sus-
peito de furtar objetos da 
Escola Municipal José Dias 
Guarita, na mesma noite. A 
PM recuperou todo mate-
rial.

Em Natuba, dois ho-
mens foram flagrados com 
duas espingardas quando 
uma viatura realizava ron-
das no centro do município. 
Evando Francisco Bezerra, 
de 25 anos, e Severino Al-
fredo da Silva, 61, foram 
abordados próximo à pre-
feitura da cidade e condu-
zidos para a Delegacia da 
Polícia Civil, em Aroeiras.

A Polícia Militar 
prendeu um homem e 
apreendeu dois ado-
lescentes, no início da 
tarde de ontem, duran-
te uma ação para repri-
mir o tráfico de drogas 
em um condomínio lo-
calizado na Rua Santo 
Amaro, no bairro dos 
Novais, em João Pessoa. 
No local, foram apreen-
didos 1 kg de maconha 
prensada e dois revólve-
res calibre 38. 

De acordo com o 
capitão Sidnei Paiva, 
comandante da 6ª Com-
panhia do 1º Batalhão, 
quando as viaturas che-
garam foram recebidas 
a tiros. “Chegamos ao 
local para verificar uma 
denúncia de tráfico de 
drogas e os suspeitos co-
meçaram atirar contra 
as viaturas, mas logo fo-
ram rendidos, inclusive 

Revólveres e drogas em condomínio

com munições deflagra-
das (disparadas) dentro 
das armas apreendidas 
com eles”, disse.

Ainda segundo o 
oficial da PM, uma das 
armas tinha queixa de 
roubo. “Após consul-
ta, constatamos que a 
arma havia sido rouba-
da de uma empresa de 

vigilância da cidade de 
Campina Grande”, com-
pletou.

O maior foi identi-
ficado como Luiz Abel 
da Silva, de 42 anos. Os 
dois adolescentes apre-
endidos na ação têm 16 
e 17 anos. Todos eles fo-
ram levados para a nova 
Central da Polícia Civil. 

Material foi encontrado com um homem e dois adolescentes

A Polícia Militar pren-
deu, na noite de terça-feira 
(15), na entrada do bairro 
das Malvinas, em Campina 
Grande, Jonatha Oliveira de 
Sousa Pontes, de 18 anos. 
De acordo com comandan-
te do 2º Batalhão, major 
Gilberto Felipe, ele é sus-
peito de pelo menos nove 
homicídios que ocorreram 
nos últimos 12 meses, nos 
bairros José Pinheiro, Cato-
lé e Monte Castelo.

O acusado estava com 
três suspeitos em um carro, 
que foi interceptado minu-
tos depois de um assalto a 
um posto de combustíveis, 
no bairro do Catolé. Eles es-
tavam em veículo com quei-
xa de roubo e com o grupo 
foram apreendidos dois 
revólveres calibre 38, mu-
nições com veneno de rato 
nas pontas, uma quantia em 
dinheiro, uísques e cigarros 
roubados do posto, além de 
celulares de clientes que es-
tavam abastecendo no mo-
mento do assalto.

Os outros três suspei-

tos são dois adolescentes, 
de 17 anos cada, e Mário 
Augusto Silva Fernandes, 
de 19 anos.

Conforme informações 
do tenente Paulo Renato, 
que comandou a ação, no 
celular de Jonatha Oliveira 
tinha uma foto do suspeito 
segurando uma pistola e 
uma metralhadora. “Fomos 
até a casa onde ele atual-
mente estava morando, já 
que ele é morador do José 
Pinheiro e tinha saído do 
bairro por causa das pro-
messas de vingança de al-
guns crimes em que ele 
teria participado na zona 
leste da cidade, e quando 
chegamos, um suspeito fu-
giu com as armas que apa-
reciam”, contou.

Na residência, os po-
liciais militares apreen-
deram ainda um colete 
balístico e 300 gramas de 
maconha. Os quatro e todo 
material apreendido foram 
levados para a Central da 
Polícia Civil, em Campina 
Grande.

Detido suspeito de nove 
homicídios em um ano

EM CAMPINA GRANDE

Duas jovens foram pre-
sas na madrugada de on-
tem, na BR-101, em Maman-
guape, Zona da Mata Norte 
da Paraíba. As duas foram 
flagradas por agentes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) com 20 kg de maco-
nha e uma caminhonete rou-
bada. O fato ocorreu durante 
um trabalho de fiscalização 
em conjunto com a Receita 
Estadual e a Agência de Vi-
gilância Sanitária da Paraíba 
(Agevisa).

O carro, um VW Ama-
rok, foi abordado em fren-
te ao posto da PRF em 
Mamanguape por volta de 
1h30 da madrugada. Nele 
estavam duas mulheres, de 
25 e 19 anos, moradoras 
do bairro do Geisel, na ca-
pital. Durante a revista, no 
interior da caminhonete, os 
agentes encontraram 13 pa-
cotes (tijolos) de maconha 
prensada. Ao checarem a 
procedência do carro, des-
cobriram que se tratava de 

um veículo que havia sido 
roubado no bairro do Cuiá, 
em João Pessoa.

Os policiais obtiveram 
a informação de que as sus-
peitas receberam a droga e o 
veículo no Geisel. O destino 
era a cidade de Natal, no Rio 
Grande do Norte, onde en-
tregariam a maconha e a pi-
ck-up. Uma delas disse que é 
namorada de um traficante, 
de quem recebeu o entorpe-
cente. Com elas ainda foram 
encontrados R$ 450 em es-
pécie.

Tanto as suspeitas como 
o carro e a droga foram en-
caminhados para a Delega-
cia da Polícia Civil de Ma-
manguape, onde o flagrante 
foi registrado. Caso sejam 
condenadas, elas poderão 
pagar penas que variam de 
5 a 15 anos de reclusão pelo 
crime de tráfico de entorpe-
cente, além da pena pelo cri-
me de receptação de carro 
roubado, que varia de 3 a 8 
anos de reclusão.

PRF flagra 2 mulheres 
com 20 kg de maconha

EM MAMANGUAPE

A Polícia Civil, por meio 
da equipe de investigadores 
da Delegacia Municipal do 
Conde, prendeu, na manhã 
de ontem, no Conde, Litoral 
Sul, Wedvan Rodrigo da Silva, 
de 23 anos. Ele é suspeito de 
envolvimento com os crimes 
de receptação qualificada e 
tráfico de drogas.

De acordo com a delega-
da Wladia Holanda, o suspei-
to tinha mandados de prisão 
em aberto expedidos pela 
comarca de Alhandra. “Os 

policiais fizeram uma abor-
dagem e foi constatado que 
o Wedvan era procurado por 
crimes de receptação quali-
ficada e ainda por tráfico de 
drogas. Desde 2013 ele era 
procurado. Nós cumprimos 
os mandados e ele foi levado 
para prestar depoimento”, 
disse a delegada.

Após a prisão, Wedvan 
foi ouvido pela autoridade 
policial e foi encaminhado 
para a Penitenciária do Ró-
ger, em João Pessoa, onde 

deverá aguardar as decisões 
judiciais. 

Mais prisões
A Delegacia do Conde 

também cumpriu mandado 
de prisão contra Marcelo Ju-
nio de Santana Neres. Ele é 
suspeito de participação em 
quadrilhas envolvidas no 
crime de receptação qualifi-
cada na região do Litoral Sul. 
O preso foi ouvido e ficará 
aguardando as decisões da 
Justiça. 

Polícia prende no Litoral Sul 
homem procurado desde 2013

NO CONDE

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) de Campina Gran-
de, prendeu em flagrante, 
na noite da terça-feira (15), 
Joabe Oliveira Almeida. Ele 
é suspeito dos crimes de 
tráfico de drogas, porte ile-
gal de arma de fogo e ainda 
é suspeito de participar de 
quadrilhas especializadas 
em explosões de caixas ele-
trônicos. 

De acordo com o dele-
gado titular da especializa-

da, Danilo Orengo, após de-
núncias via o número 197 
– Disque Denúncia da Secre-
taria da Segurança e Defe-
sa Social, a Roubos e Furtos 
acompanhava as ações de 
Joabe. “Recebemos informa-
ções da prática criminosa do 
suspeito, principalmente a 
relacionada a explosões de 
instituições bancárias e após 
uma investigação rigorosa 
conseguimos prendê-lo em 
flagrante. Na abordagem po-
licial, foi apreendido com o 
Joabe ainda um colete balís-

tico, uma pistola 380 e ainda 
tambores para a fabricação 
de substância entorpecente”, 
disse a autoridade policial. 

Ainda segundo o dele-
gado, existe a possibilidade 
de Joabe Oliveira ter parti-
cipado de dois homicídios. 
O preso foi ouvido durante 
depoimento na Central de 
Polícia da cidade de Cam-
pina Grande e em seguida 
foi encaminhado para uma 
unidade prisional onde 
aguardará as decisões da 
Justiça. 

Acusado de explosões de caixas 
eletrônicos é preso em flagrante

DENÚNCIAS VIA 197

Policiais da 4ª Compa-
nhia Independente prende-
ram ontem, dentro de um 
ônibus que faz o percurso 
da cidade de João Pessoa 
para Santa Rita, um homem 
suspeito de roubar o celu-
lar de uma aposentada de 
67 anos. Zaquel Honório 
da Silva, de 18 anos, estava 
armado com uma faca pei-

xeira e foi preso quando o 
coletivo passava no bairro 
Alto da Boa Vista, na cidade 
de Bayeux. 

De acordo com o co-
mandante da 4ª Companhia 
Independente, capitão Tú-
lio Ramalho, o motorista 
do ônibus percebeu a ação 
e piscou o farol alto para a 
viatura que realizava ron-

das pelo local no momento 
do fato. “Os policiais foram 
prontamente verificar o que 
estava acontecendo e en-
contraram o acusado com a 
arma e o celular da vítima, 
prendendo-o em flagrante”, 
contou.

Zaquel Honório foi en-
caminhado para a 5ª Dele-
gacia Distrital, em Bayeux. 

Companhia Independente detém 
jovem por roubar uma aposentada

DENTRO DE ÔNIBUS

Foto: Secom-PB
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Gilmar Mendes vota pela 
doação das empresas a 
partidos e candidatos
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OBRIGATORIEDADE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL

CMJP aprova atuação das doulas
Lei foi aprovada por 12 
votos contra sete e segue 
para sanção do prefeito

A discussão sobre mais 
humanização nos partos da 
capital com a obrigatorie-
dade da presença de doulas, 
caso a parturiente exija, ren-
deu 12 votos favoráveis que 
aprovaram o Projeto de Lei 
(PL) 907/2015, do vereador 
Fuba (PT). A discussão, que 
pediu a regularização da pre-
sença dessas acompanhantes 
nos períodos pré, pós-natal 
e durante o parto, aconteceu 
em um debate de mais de 3 
horas (em votação nominal 
de projetos e de emendas), 
na sessão ordinária dessa 
quarta-feira, 16, na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP).

Ao todo, os vereadores 
Zezinho Botafogo (PSB), Be-
nilton Lucena (PT), Fernan-
do Milanez (PMDB), Sérgio 
da SAC (PSL), Dinho (PR), 
Santino (PT do B), Bira (PT), 
João dos Santos (PR), Lucas 
de Brito (DEM), Marmuthe, 
Renato Martins (PSB) e Fuba 
(PT) votaram a favor do PL.

O pleito ainda rendeu 
sete votos contrários de Fe-
lipe Leitão (SD), Luís Flávio 
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(PSDB), Marco Antônio e 
Bruno Farias, ambos do PPS, 
além de Eliza Virgínia (PSDB), 
Raíssa Lacerda (PSD) e Edson 
Cruz (PP).

Também houve seis au-
sências: João Almeida e Pro-
fessor Gabriel, ambos do Soli-
dariedade, Chico do Sindicato 
(PP), João Corujinha (PSDC), 
Djanilson (PPS) e Bosquinho 
(DEM), além de uma absten-
ção, de Raoni Mendes (PDT).

Regulamentação
O projeto deixa claro que 

a parturiente pode solicitar, 
na rede pública ou particu-
lar, o trabalho de acompa-
nhamento das doulas. Além 
disso, o documento explicita 
que, mesmo que a doula te-
nha formação em Saúde, não 
poderá executar procedimen-
tos inerentes aos médicos, 
enfermeiros, psicólogos e téc-
nicos envolvidos no trabalho 
de parto.

Outra emenda diz que a 
doula deverá registrar todas 
as ações de suas atividades e 
protocolar o material no lo-
cal onde as atividades foram 
desenvolvidas. O não cumpri-
mento sujeitará: advertência; 
ou afastamento das atividades 
no prazo de 30 dias, no caso da 
segunda ocorrência; e afasta-

mento de seis meses em caso 
de uma terceira reincidência.

No caso do descumpri-
mento da lei, também caberá 
multa de R$ 2 mil por infra-
ção, que será dobrada a cada 
reincidência, com limite má-
ximo até R$ 40 mil, recurso 
que deve ser recolhido para 
o Fundo Municipal dos Di-
reitos da Mulher. Além dis-
so, entre as punições ainda 
está previsto o afastamento 
do gestor dirigente da insti-
tuição, cabendo à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
aplicar as sanções.

A lei entra em vigor na 
data de sua publicação e os 
órgãos envolvidos têm um 
prazo de até 90 dias para 
cumprirem a norma, tam-
bém a partir da data de sua 
publicação.

“É uma pessoa funda-
mental na sala de parto para 
dar mais apoio à grávida. Na 
Maternidade Cândida Vargas 
a experiência com as doulas 
diminuiu em 20% o número 
de cesárias, em 60% as anes-
tesias, e até houve menos 
uso do fórceps, um aparelho 
cirúrgico com garras usado 
para a extração do feto. É 
preciso humanizar mais o 
parto”, declarou Fuba, defen-
dendo a causa.

Na votação das quatro emendas 
que o PL ganhou, Bruno Farias e Luís 
Flávio se mostraram contra. “Criar con-
dições para as doulas trabalharem nas 
maternidades indica criar gastos ao 
município”, disse Luís Flávio.

Apesar de votar favoravelmente, 
Lucas De Brito questionou um ponto em 
uma emenda de sua autoria que foi der-
rubada. Ele defendeu que a presença da 
doula não suprime a obrigatoriedade da 
presença de um acompanhante.

“Existe uma Lei Federal que exige a 
presença de apenas um acompanhante. 
Sou até a favor que o Congresso Nacio-
nal aprove a presença das doulas. Já que 
ela não é uma profissional de Saúde, não 
é paciente nem acompanhante, ela não 
poderia participar do parto”, observou 
Lucas, preocupado em adequar o PL à 
realidade imposta por Lei Federal.

O líder da situação na Casa, Marco 
Antônio (PPS) confessou que deixava a 
bancada livre para votar como quisesse. 

“Vejo inconstitucionalidade no PL. Existe 
um flagrante desrespeito com relação à 
lei que designa apenas um acompanhan-
te da parturiente na sala de cirurgia, 
apesar de no CBO existir essa permissão 
do trabalho das doulas”, disse.

“Continuo sem compreender o ex-
trapolamento deste PL que legisla sobre 
maternidades estaduais. Quero saber 
como ficará o caso dos hospitais do Es-
tado?”, questionou Raoni Mendes (PDT).

“É preciso compreender que, a des-
peito da nobreza desta causa, temos res-
ponsabilidades jurídicas a serem levadas 
em conta, pois estamos defendendo a le-
galidade. Defendemos um PL cuja inicia-
tiva compete ao Executivo, que deve dis-
pôr sobre a administração pública e seus 
órgãos. Estamos avalizando a sanção a 
gestores e dirigentes de instituições pú-
blicas caso esta lei não seja aplicada. Que 
força temos em afastar um diretor, por 
exemplo, do Hospital Edson Ramalho?”, 
acrescentou Bruno Farias (PPS).

Constitucionalidade em xeque

A fAvor
Zezinho Botafogo (PSB), Benilton Lucena (PT), Fernando Milanez (PMDB), Sérgio da SAC (PSL), Dinho (PR), Santino (PT do B), Bira 
(PT), João dos Santos (PR), Lucas de Brito (DEM), Marmuthe, Renato Martins (PSB) e Fuba (PT)

ContrA
Felipe Leitão (SD), Luís Flávio (PSDB), Marco Antônio e Bruno Farias, ambos do PPS, além de Eliza Virgínia (PSDB), Raíssa Lacerda 
(PSD) e Edson Cruz (PP)

Ausentes
João Almeida (SD), Professor Gabriel (SD), Chico do Sindicato (PP), João Corujinha (PSDC), Djanilson (PPS) e Bosquinho (DEM)

Abstenção
Raoni Mendes (PDT)

Como votaram os vereadores

Sessão na Câmara de João Pessoa teve pressão popular de manifestantes a favor do projeto de lei

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) home-
nageou a trajetória política 
do ex-governador Antonio 
Mariz durante sessão espe-
cial realizada na tarde des-
sa quarta-feira, 16, dia que 
marcou os 20 anos do faleci-
mento do político paraibano. 

A sessão foi aberta pelo 
presidente da ALPB, Adriano 
Galdino, e contou com a par-
ticipação dos propositores 
da sessão, deputados Bruno 
Cunha Lima e Gervásio Maia. 
Estiveram também presen-
tes os deputados Trócolli 
Junior, Renato Gadelha, João 
Gonçalves, Estela Bezerra, 
Raniery Paulino, Janduhy 
Carneiro e Antônio Mineral.

Para o presidente Adria-
no Galdino, a sessão especial 
é importante para fortale-
cer a memória das ações 
do grande paraibano que 
foi Mariz. “Antonio Mariz é 
unanimidade e tinha quali-
dade de convencer gregos 
e troianos com a sua forma 
equilibrada de conduzir sua 
carreira política”, pontuou. 

O deputado Gervásio 

AL presta homenagem pelos 20 
anos da morte do ex-governador

ANTONIO MARIZ

A próxima reunião ordinária do 
Conselho Estadual do Orçamento 
Democrático acontece nesta quinta-
feira, 17, a partir das 14h, no municí-
pio de Igaracy, localizado na região 
de Itaporanga (7ª Região Georça-
mentária), onde serão tratadas pau-
tas específicas ligadas à educação, 
de convivência com a seca e eleições 
para conselheiros. A atividade conti-
nua na sexta-feira, 18, na cidade de 
Santa Inês, microrregião também do 
Vale do Piancó.

Segundo o secretário executivo 
do Orçamento Democrático Estadual, 
Gilvanildo Pereira, a pauta desta re-
união irá abordar, especificamente, 
sobre o Plano Estadual de Educação 
(2015/2019), o Plano Estadual de En-
frentamento à Seca e as assembleias 
microrregionais de eleições para con-
selheiros, biênio 2016/2017. 

As próximas eleições acontecem 
ainda este ano e as microrregiões es-
tão recebendo reuniões preparató-
rias com o objetivo de apresentar o 
trabalho e incentivar a participação. 
O Conselho Estadual do Orçamento 
Democrático se reúne mensalmente 
e é composto por dois conselheiros 

titulares de cada região, totalizando 
28 representantes da sociedade civil, 
eleitos pela própria população.

A quantidade de conselheiros 
eleitos por região é proporcional ao 
número de presentes no dia de cada 
processo eleitoral, que é realizado a 
cada dois anos. Cada região é dividi-
da em até no máximo cinco microrre-
giões onde a população é convidada a 
escolher representantes ou a se candi-
datar. Os conselheiros exercem papel 
voluntário e de utilidade pública.

Conselho do ODE se reúne hoje 
pela 7ª Região Georçamentária

VALE DO PIANCÓ

Maia, um dos autores da 
propositura da sessão, res-
saltou que a homenagem 
tem o objetivo de mostrar 
a importância e a trajetória 
de Mariz. “A Paraíba evoca, 
como um preito de justiça, 
a figura do homem íntegro, 
simples e que perseguiu 
seus sonhos e sempre lutou 
por uma Paraíba melhor. Re-
verenciar este homem tão 
digno é motivo de orgulho 
para nós”, destacou.

A filha do ex-governa-
dor, Adriana Mariz, falou so-

bre a emoção de ver, depois 
de 20 anos, no plenário que 
leva o nome do seu avô, José 
Mariz, essa homenagem. 
“Em nome da nossa família, 
agradeço a cada um que veio 
aqui hoje para lembrar essa 
data. O maior legado que 
meu pai deixou para a famí-
lia foi um norte. A importân-
cia da amizade e, se não fos-
se verdade, não estaríamos 
aqui hoje. Meu pai nos ensi-
nou que ser solidário, digno 
e coerente é a melhor forma 
de viver”, disse.

Gervásio Maia foi um dos autores da propositura da sessão
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As próximas eleições 
acontecem ainda este 
ano e as microrregiões 
estão recebendo 
reuniões preparatórias 
com o objetivo de 
apresentar o trabalho e 
incentivar a participação
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STF retoma julgamento e Mendes 
vota a favor de doações de empresas

Yo, el supremo
No início do século XIX, na catedral metropolitana de 

Asunción, um pasquim falsamente atribuído ao Supremo 
Ditador, foi encontrado. O folhetim exortava o povo a colocar 
a cabeça de Dr. Francia na ponta de uma lança e a assassinar 
todos os seus seguidores no dia de sua morte. Dr. Francia, 
“El supremo dictador perpetuo de la Republica de Paraguay”, 
possesso de ódio, exige encontrar o culpado por aquele 
jornal, mas ao mesmo tempo não entende como ele surgiu, 
uma vez que a imprensa, todos os jornalistas, insumos, 
gráficas, estavam sob seu controle, a vida pública e privada 
da nascente República do Paraguai era regida pelo ditador 
Rodriguez de Francia, El supremo. Assim se inicia a novela 
ficcional de Augusto Roa Bastos, maior escritor paraguaio 
do século XX e um dos maiores da língua espanhola. A 
saga de José Gaspar Rodriguez de Francia, personagem 
histórico e fundador da república paraguaia, é recontada por 
Augusto Roa naquela que, na opinião de muitos, é a melhor 
novela latino-americana a retratar el caudillismo e que nós 
conhecemos como coronelismo. Dr. Francia, advogado e 
teólogo, intelectual refinado que lia Diderot, Voltaire e na 
juventude defendia valores liberais e laicos, ao se tornar 
fundador da República do Paraguai, a primeira da América 
do Sul, se converte no protótipo do primeiro ditador 
latino-americano, mandando fechar jornais de oposição, 
controlando tudo o que se publica e fala em seu país, que 
rapidamente se converte em um Estado policial, com a 
perseguição e assassinato de seus opositores.

Em maio de 2007, na Venezuela, foi apagado o sinal 
do canal 02, que era transmitido desde 1953. A RCTV foi 
fechada por determinação de Hugo Chávez, através de 
uma resolução do “Ministério do poder popular para as 
Telecomunicações”. A RCTV fazia oposição ao governo 
Chávez. Com essa metodologia, de calar a oposição e deter 
o controle do que se pensa e publica, o líder supremo da 
revolução bolivariana na Venezuela reeditou o oitocentista 
Dr. Francia. Em 2015, Nicolás Maduro, sucessor do líder 
supremo bolivariano, dá continuidade ao legado de 
seu predecessor. O líder da oposição Leopoldo López, 
encarcerado desde 18 de fevereiro de 2014, foi condenado, 
pelo poder judiciário venezuelano, a 13 anos e 9 meses 
de prisão, por considerá-lo culpado pelas manifestações 
populares de 2014 que deixaram 43 mortos. Nicolás 
Maduro, assim como Dr. Francia, tem o controle dos meios 
de comunicação e do Judiciário, promovendo, na sociedade 
venezuelana dos dias correntes, o mesmo Estado policial que 
El Supremo promovia no começo do século XIX. Estando a 
sociedade civil controlada pela sociedade política (Estado), 
onde não há espaço para oposição ou discordância. 

A dinâmica política da sociedade venezuelana da 
era bolivariana é regida por um só tema, uma só voz, a 
monotonia da voz oficial do Estado, um Estado que se 
personifica na pessoa do líder supremo, aquele habilitado 
para falar pelo povo e em nome do povo, aquele que 
conhece seus anseios e veio para os libertar de séculos 
de opressão e exploração. A revolução bolivariana da 
Venezuela ostenta os mais altos índices de violência do 
mundo, Caracas, em matéria de violência, coloca no bolso 
Rio, São Paulo ou Recife. Em anos de governo popular, 
a Venezuela não aprendeu a superar a miséria, embora 
esteja em cima de uma das maiores reservas de petróleo do 
mundo. Um país que poderia ser próspero e um exemplo 
de desenvolvimento humano na América Latina é sacudido 
há anos por saques, ondas de violência, assassinatos e 
vê se perpetuar no poder figuras que reeditam os piores 
fantasmas da história política latino-americana. Diante 
da incapacidade de gerir virtuosamente a política interna 
da Venezuela, Nicolás Maduro produziu um incidente 
internacional, expulsando da Venezuela os colombianos 
que foram outrora estimulados a viver em terras 
venezuelanas, na gestão de Chávez, que teve neles uma 
massa de fieis eleitores, hoje, os colombianos naturalizados 
venezuelanos são o bode expiatório do caos interno que 
vive a desastrosa administração de Maduro. Acusados de 
associação ao narcotráfico, o líder supremo da revolução 
bolivariana os expulsou em massa, criando um clima de 
tensão com a vizinha Colômbia de Juan Manuel Santos e 
o mais grave incidente recente de migração forçada na 
América Latina. 

Ante o silêncio omisso dos líderes democráticos 
latino-americanos, incluindo o Brasil, Nicolás Maduro 
como que revive a história cíclica na linha dos antigos 
historiadores gregos e delineada na modernidade por 
Giambattista Vico, uma história cíclica que se repete, no 
caso latino-americano com a volta dos seus caudillos e 
coronéis, onde na metáfora de Garcia Márquez uma vaca 
confunde a pastagem com a sala e a mobília da casa grande 
e devora despudoradamente tudo, ou como o protótipo 
de toda essa história que se renova e vai além da ficção 
novelística latino-americana, em que Dr. Francia, que não 
gostava de cachorros, ordenou eliminar todos os cachorros 
do Paraguai de seu tempo, onde cada cidadão que o 
encontrasse na rua teria que lhe cumprimentar levando a 
mão à aba do chapéu. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disse na tarde 
dessa quarta-feira, 16, que 
é “ingênuo” acreditar que a 
corrupção acabaria, com o 
fim do financiamento em-
presarial de campanhas po-
líticas. “É ingênuo crer que 
a corrupção cessaria com o 
fim do financiamento priva-
do”, disse Mendes, comple-
tando: “O dinheiro encontra 
caminhos”.

Após mais de quatro ho-
ras expondo seu voto, Men-
des votou contra o fim do 
financiamento empresarial 
de partidos e políticos, com 
isso, o placar pelo fim das 
doações eleitorais de empre-
sas no Supremo está 6 a 2. O 
julgamento será retomado 
nesta quinta-feira, 17.

Durante seu voto, o mi-
nistro ironizou o fato de o PT 
defender que as campanhas 
e partidos sejam financiados 
exclusivamente com dinhei-
ro público, sugerindo que 
a legenda já se beneficia de 
dinheiro público por receber 
verbas oriundas do esquema 
de corrupção na Petrobras. 

“Era bom lembrar que 
as empresas estatais são pa-
trimônio público. Elas não 
podem ser assaltadas por 
grupos de pessoas. A rigor, 
temos que reconhecer, é um 
partido de vanguarda por-
que instaurou o financia-
mento público de campanha 
antes de sua aprovação”, cri-
ticou o ministro, em seu voto 
sobre financiamento em-
presarial de campanhas po-
líticas. “O partido que mais 
leva vantagem na captação 

Placar pelo fim das doações 
de empresas está 6 a 2; 
julgamento recomeça hoje
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Ministro Gilmar Mendes disse que é ingênuo acreditar que medida acabaria com a corrupção

Após a decisão do gover-
no de reduzir os benefícios do 
Reintegra e reduzir os recur-
sos do Sistema S, o ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), Ar-
mando Monteiro, demonstrou 
sua insatisfação com a decisão 
da equipe econômica. Após 
reunião com o ministro da Fa-
zenda, Joaquim Levy, um dos 
responsáveis pelo ajuste fiscal, 
Monteiro disse que não parti-
cipou das negociações e que a 
falta de diálogo pode aumen-
tar as tensões entre o empre-
sariado e o governo. Segundo 
ele, o Sistema S tem líderes 
que podem negociar uma sa-
ída, mas observou que esse 
diálogo não foi construído. 
“Optaram por outro caminho, 
de caráter mais impositivo e 
quando se trilha esse caminho 
pode ter alguma divergência”, 
afirmou Monteiro, que foi pre-
sidente da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) por 
oito anos. 

O Sistema S, que reúne 
nove entidades de catego-
rias profissionais, vai perder 
40% dos seus recursos com 
as medidas do pacote fiscal da 
presidente Dilma Rousseff. O 
repasse para o funcionamento 
dessas instituições, como Sesi, 
Senai, Sesc e Sebrae, deve cair 
de R$ 20 bilhões para R$ 12 bi-
lhões por ano, de acordo com 
cálculos da Receita Federal. 

Uma das medidas dimi-
nui em 30% as alíquotas das 
contribuições pagas pelas 
empresas ao Sistema S e, em 
contrapartida, aumenta a con-
tribuição previdenciária inci-
dente sobre a folha em 0,9%, 
gerando uma arrecadação 
maior para a Previdência em 
R$ 6 bilhões

Outra medida transfe-
re para o sistema o custo de 
benefício tributário dado às 
empresas que investirem em 
pesquisa e desenvolvimento 
de inovação tecnológica. Hoje, 
as empresas podem abater do 
IRPJ e da CSLL de 60% a 80% 
a mais do que gastou com pes-
quisas. O benefício passará a 
ser deduzido das contribui-

ções a serem pagas ao Sistema 
S. Ou seja, em vez de reduzir 
do imposto a ser pago, as em-
presas vão abater o benefício 
fiscal do valor devido ao Sis-
tema S. O governo estima que 
aumentará em R$ 2 bilhões a 
arrecadação do IRPJ e CSLL. 

No caso do Reintegra, 
programa que concede be-
nefício fiscal a exportadores, 
só voltará para a alíquota de 
3% em 2019. A taxa, que já 
foi reduzida de 3% para 1%, 
irá para 0,1% no próximo ano. 
Em 2017, o governo prevê 
que ela retorne ao valor atu-
al e, que passe para 2% em 
2018. Neste quesito, Montei-
ro também criticou a decisão 
de alterações sem diálogo. De 
acordo com ele, as mudanças 
geram instabilidade para os 
exportadores. “O setor já havia 
dado contribuição na redução 
de 3% para 1%”, ressaltou ao 
se referir às alterações feitas 
no início do ano. “Foi um mal 
sinal, na medida em que você 
instabiliza as regras e a previ-
sibilidade é muito importante; 
isso afeta o cálculo econômico 
do exportador”, disse. 

Armando Monteiro se irrita e 
critica mudanças no Sistema S

EXCLUÍDO DA CÚPULA Ciro Gomes 
se filia ao 
PDT e nega 
candidatura
Bernardo Caram
Da Agência Estado

O ex-ministro Ciro Go-
mes assinou na tarde desta 
quarta-feira, 16, a filiação ao 
PDT. Em ato na sede do par-
tido, em Brasília, represen-
tantes do partido fizeram 
menções sobre uma possí-
vel candidatura à Presidên-
cia em 2018. O primeiro dia 
no partido veio com uma sé-
rie de ataques ao presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), e ao governo 
Dilma Rousseff.

Ciro nega o anúncio 
com três anos de antece-
dência de que pode ser 
candidato em 2018 e diz 
que chega ao partido para 
preparar o caminho da mi-
litância. “Não entro no PDT 
para ser candidato a rigo-
rosamente nada”, afirmou, 
ponderando que pode estar 
habilitado a ocupar o posto. 
“Eu não posso ficar mentin-
do e dizer que não quero 
ser candidato, porque já fui 
duas vezes, mas não chego 
no PDT como candidato”.

Beatriz Bulla e
Talita Fernandes
Da Agência Estado

Rachel Gamarski e 
Victor Martins
Da Agência Estado

de recursos das empresas 
privadas agora, como madre 
Tereza de Calcutá, defende o 
fim do financiamento priva-
do”, ironizou.

A Operação Lava Jato, 
que apura um esquema res-
ponsável por desviar recur-
sos da Petrobras, foi lem-
brada diversas vezes por 
Mendes em seu voto. “O par-
tido consegue captar recurso 
na faixa dos bilhões continu-
amente tendo como base os 
contratos de uma estatal do 
tamanho da Petrobras - e só 
estamos falando da Petro-
bras - e passa a ser o defen-
sor, defende bravamente o 
julgamento da inconstitucio-
nalidade da doação de em-
presas privadas. Fico emo-
cionado em saber, me toca o 
coração”, disse.

Mendes sustentou em 
seu voto que a adoção de um 
sistema de financiamento 
público de campanhas polí-
ticas serviria para “asfixiar a 
oposição”. Já a possibilidade 
de que pessoas físicas façam 
doações, nos termos do pe-
dido na ação levada ao STF, 
criaria um sistema de “lava-

gem de dinheiro”. O entendi-
mento do magistrado é que 
seria realizado um repasse 
dos valores a serem doados 
para campanhas para pesso-
as “lavarem” a doação.

“Se nós pudéssemos di-
zer que agora o financiamen-
to poderia ser público ou só 
de pessoas físicas estaríamos 
decretando a falência de qual-
quer sistema de oposição. 
Porque o partido da situação 
não precisa de dinheiro. (...) 
O partido pode disputar elei-
ções sem financiamento pu-
blico, sem financiamento pri-
vado e se manter no poder”, 
disse Mendes em seu voto.

Longa espera
O plenário do Supremo 

retomou nessa quarta-feira, 
16, o julgamento sobre fi-
nanciamento empresarial de 
campanhas políticas, um ano 
e cinco meses depois de o 
caso ter sido paralisado por 
um pedido de vista do minis-
tro Gilmar Mendes. Antes do 
pedido de vista de Mendes, 
sete ministros já haviam vota-
do - sendo seis contra a doa-
ção de empresas a campanhas 

políticas e apenas um a favor, 
o ministro Teori Zavascki.

Com o voto de Mendes, o 
placar ficou 6 a 2 pelo fim das 
doações de empresas e ain-
da faltam votar os ministros 
Celso de Mello, Cármen Lúcia 
e Rosa Weber. Até a conclu-
são do julgamento, que será 
retomado nesta quinta, os in-
tegrantes da Corte que já vo-
taram podem mudar seu en-
tendimento. Para Mendes, o 
Tribunal até o momento está 
encaminhando uma “solução 
comprovadamente equivoca-
da e ineficiente”.

O julgamento ocorre 
dias antes do fim do prazo 
para que a presidente Dilma 
Rousseff apresente a sanção 
ou veto ao projeto de lei apro-
vado na Câmara, na última 
semana, que regulamenta as 
doações de empresas. Duran-
te sua fala, Mendes resgatou 
modelos adotados por países 
europeus e lembrou do histó-
rico de escândalos do Brasil 
envolvendo doações de cam-
panha, desde o impeachment 
do ex-presidente Fernando 
Collor (PTB-AL) até a Opera-
ção Lava Jato. 
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Os gestores defendem 
um percentual maior do 
novo tributo, de 0,38%

Governadores defendem a CPMF  
e querem a divisão dos recursos

Reunidos com parla-
mentares da base aliada, 
governadores de seis Esta-
dos – Bahia, Rio de Janeiro, 
Tocantins, Piauí, Alagoas, 
Ceará – e representantes 
de Sergipe e do Rio Grande 
do Sul reiteraram, na Câ-
mara dos Deputados, que 
são favoráveis à recriação 
da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), como foi 
proposta pelo governo há 
dois dias. A contrapartida 
exigida por eles recai sobre 
a garantia de que a arre-
cadação não fique apenas 
com a União e que o per-
centual cobrado seja supe-
rior ao 0,2% sinalizado.

“Estamos irmanados 
em defesa da CPMF e pedin-
do ampliação para 0,38%”, 
defendeu o governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fer-
nando Pezão. Ele explicou 
que a proposta dos Estados 
é pelo compartilhamento 
da contribuição para ser 
investida nas áreas de se-
guridade social e saúde. 
O dinheiro seria dividido 
igualmente entre Estados 
e municípios. “São os dois 
grandes gargalos nos Esta-
dos e municípios, porque 
retiraram a CPMF e não co-
locaram nada no lugar”.

Na conversa sobre o 
pacote econômico com os 
deputados governistas, 
Pezão disse que a contri-
buição só foi derrubada há 
oito anos, porque destinava 
os recursos exclusivamen-
te para a União. Para ele, 

“nunca é tarde” para o re-
torno da CPMF. Pezão dis-
se acreditar que há apoio 
mesmo entre os governa-
dores de oposição.

Wellington Dias, gover-
nador do Piauí, disse que, 
em conversas com gover-
nadores de partidos con-
trários ao governo, eles re-
consideraram posições “a 
partir do momento em que 
foi ampliada a discussão 
para a situação de Estados 
e municípios. “No primeiro 
momento, o posicionamen-
to era um percentual de 
0,2% apenas para a União”. 
Na opinião dele, assim se-
ria difícil aprovar a CPMF.

O governador da Bahia, 
Rui Costa, engrossou o 
coro ao considerar o paco-
te é necessário, mas aler-
tou que os Estados querem 
participar das discussões 
em torno de uma alternati-
va para a situação econômi-
ca. “Precisamos de medidas 
de curto prazo que nos aju-
de a atravessar a grave cri-
se fiscal, não importa como 
foi estabelecida. Esta ques-
tão não é partidária, mas de 
encontrar um marco estru-
tural para o país”, afirmou.

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O presidente da Câmara 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de-
pois de uma conversa de uma 
hora com alguns dos governado-
res, afirmou que a situação dos 
Estados e municípios “é delicadís-
sima”. “Se a União está perden-
do em arrecadação, os Estados e 
municípios estão perdendo mais 
fortemente, só que não podem 
se endividar, emitir títulos; não 
podem nada. Estão apelando não 
necessariamente para a CPMF, 
mas para solucionar o problema 
deles”, afirmou.

A conversa não o fez mudar 
de opinião. Cunha continua con-
trário à contribuição e sequer 

acredita que, em função dos pra-
zos da Casa para analisar a pro-
posta, vai solucionar o problema 
no próximo ano. “Com muita boa 
vontade, se passar, vai entrar em 
vigor em julho de 2016”, apostou.

O peemedebista garantiu que, 
se a recriação do imposto avançar, 
não fará obstrução à apreciação 
da matéria. “Eu nem posso votar 
[pelo Regimento]. Nem eleitor eu 
sou. Tenho minha opinião contrá-
ria à CPMF. É um aumento de car-
ga tributária pernicioso, porque 
incide em cascata. Não é cumulati-
va, então vai em todas as etapas”, 
explicou, reiterando que o gover-
no deveria fazer um corte real 

nas contas da União.
Pelos cálculos do parlamen-

tar, 75% dos cortes anunciados 
são relativos a recursos de “ter-
ceiros”. Ele comparou a econo-
mia anunciada com os cortes de 
ministérios às medidas tomadas 
na Câmara. “Se coloca apenas 
R$ 2 bilhões de despesas discri-
cionárias, dizendo que R$ 200 
milhões é pela redução de minis-
térios. Só nossa redução de horas 
extras aqui  [na Câmara] vai dar 
R$ 80 milhões por ano. Ora, 40% 
do corte de ministérios equivale 
às horas extras da Câmara? O go-
verno não está fazendo seu sacri-
fício”, criticou. 

Estados e municípios em situação delicada

FOTO:  Antonio Cruz/Agência Brasil

Os governadores participaram de encontro na Câmara dos Deputados, onde afirmaram que são favoráveis à recriação do imposto

“Precisamos 
de medidas 
que nos ajude 
a atravessar 
a grave crise 
fiscal, não 
importa 
como foi 
estabelecida”

Karine Melo 
Da Agência Brasil 

O secretário de Segu-
rança Pública do Rio de Ja-
neiro, José Mariano Beltra-
me, e deputados da Frente 
Parlamentar Pelo Controle 
de Armas se reuniram nessa 
quarta-feira (16) com o pre-
sidente do Congresso Nacio-
nal, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) para pedir que 
o PL 3722/12 que revoga o 
Estatuto do Desarmamento 
não avance no Senado.

A expectativa é que a 
proposta seja votada hoje na 
comissão especial que analisa 
a proposta na Câmara dos De-
putados. Se aprovada, a maté-
ria segue para o plenário da 
Casa e depois para o Senado.

O projeto em discussão 
pelos deputados divide opi-
niões. Entre outros pontos, 
prevê a redução de 25 para 
21 anos a idade mínima para 
compras de armas. Além dis-
so, autoriza o porte para depu-
tados e senadores, advogados, 
professores, taxistas, motoris-
tas de caminhão e outras 12 
categorias profissionais.

Outra polêmica diz res-

peito a possibilidade de por-
te de arma a quem esteja 
respondendo a processo cri-
minal culposo, o que hoje é 
proíbido. A proposta também 
diminui as penas previstas 
para o porte ilegal. A lei atual 
prevê de dois a quatro anos 
de detenção. Já a proposta em 
debate fala de um a três anos.

“O Estatuto do Desar-
mamento é um grande ganho 
que o Brasil teve há uns anos 
atrás. O Estatuto do Desarma-
mento é um instrumento que 
contribui muito para a redu-
ção dos homicídios, e não po-
demos permitir, em um país 
que tem um número de pes-
soas vitimadas por arma de 
fogo, agora venha flexibilizar, 
fornecendo armas de fogo, in-
clusive para quem responde 
processo culposo, que per-
mite mais de uma arma por 
pessoa. Na minha visão, esse 
é o verdadeiro descalabro, e 
sem contar que isso, sem dú-
vida nenhuma, vai aumentar 
o trabalho de quem trabalha 
na ponta, com as consequên-
cias, que são as duas Policias 
brasileiras, a Civil e a Militar”, 
disse Beltrame.

Com o apoio do Instituto 

Sou da Paz, Instituto Igarapé 
e Viva Rio, Beltrame entregou 
o senador Renan Calheiros 
um documento com o resu-
mo das propostas. Entre as 
sugestões, está o agravamen-
to da punição para os porta-
dores de armas “de guerra”, 
como fuzis metralhadoras, 
submetralhadoras e disposi-
tivos carregadores, que au-
mentam a capacidade de fogo 
de armas portáteis – grana-
das, dinamite, explosivos.

“O Estatuto é respon-
sável pela diminuição da 
criminalidade no Brasil, es-
pecialmente do aumento 
do número de homicídios. 
É fundamental que haja 
uma aliança do parlamen-
to, da sociedade no sentido 
de manter os seus pilares. 
Na medida em que ele  for  
constrangido, que haverá um 
trabalho para modificá-lo, 
para afetá-lo nas suas bases, 
é fundamental que haja, de 
setores do parlamento e da 
sociedade, uma resistência 
para que isso não aconteça, 
e não desfaça as conquistas 
que tivemos, em função do 
desarmamento”, defendeu 
Renan Calheiros.

Beltrame quer frear revogação 
do Estatuto do Desarmamento

PEDIDO A RENAN

Da Agência Brasil

A presidente  Dilma Rousseff en-
tregou ontem 2.343 unidades do Mi-
nha Casa, Minha Vida em Presidente 
Prudente, no interior de São Paulo. 
Simultaneamente à cerimônia com 
Dilma, a presidente da Caixa Econômi-
ca Federal, Miriam Belchior, entregou 
256 moradias do programa no Municí-
pio de Cotia, também no interior pau-
lista. Os empreendimentos receberam 
R$ 179,1 milhões e devem beneficiar 
cerca de 10 mil famílias com renda 
mensal de até R$ 1,6 mil.

 Durante a cerimônia, Dilma re-
forçou que “não há hipótese” de o 
governo não levar adiante a Fase 3 do 
Minha Casa, Minha Vida e disse que 
parte das medidas de reequilíbrio do 
orçamento foi proposta justamente 
para preservar investimentos no pro-
grama habitacional.

“Como qualquer família, a gen-
te dá uma apertada no cinto e pre-
serva o que é melhor para o futuro 
das pessoas. É para isso que estamos 
fazendo um aperto, para conseguir 
manter aquilo que é mais importan-
te, que é o que uma dona de casa faz 
quando a família enfrenta dificulda-
des”, afirmou.

A terceira etapa do Minha Casa, 
Minha Vida foi apresentada a movi-

mentos sociais de moradia e ao se-
tor da construção civil na última se-
mana, mas ainda não tem data para 
ser lançada oficialmente. A promes-
sa do governo é contratar mais 3 mi-
lhões de unidades habitacionais na 
nova etapa do programa, que teve 
os limites de renda e financiamento 
atualizados e os juros do financia-
mento aumentados.

Dilma disse que as casas, além de 
um lar, são um patrimônio para as fa-
mílias e pediu que os beneficiários cui-
dem dos imóveis. “A hora que vocês 
virarem a chave, vocês estão entrando 
para algo que é de vocês. Só peço uma 
coisa: daqui para a frente é com vocês. 
São vocês que têm que cuidar disso 
aqui com carinho. Quero que vocês se 
organizem em condomínios e conser-
vem o que é de vocês.”

Segundo a presidente, mais de 11 
mil casas do programa já foram entre-
gues na região de Presidente Prudente 
e 2,5 mil estão em construção. Dilma 
também destacou investimentos em 
saneamento, agricultura e programas 
nas áreas de saúde e educação na re-
gião, como o Mais Médicos, a reforma 
de unidades de pronto atendimento 
e a construção de creches. “Nosso cál-
culo é que desse momento em diante 
iremos investir em torno de 700 mi-
lhões de reais [na região] até 2018”.

Dilma entrega 2,3 mil imóveis do 
Minha Casa, Minha Vida em SP

PROGRAMA HABITACIONAL
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O acordo foi assinado 
pelos presidentes Vladimir 
Putin e Dilma Rousseff

Brasil vai fechar intercâmbio  
de US$10 bilhões com a Rússia

O vice-presidente Mi-
chel Temer afirmou  ontem 
que o intercâmbio comercial 
entre Brasil e Rússia deve al-
cançar, em breve, o patamar 
de US$ 10 bilhões anuais, 
apesar de os dois países es-
tarem passando atualmente 
por “uma certa dificuldade 
de natureza econômica”. O 
acordo, que prevê o aumen-
to das trocas comerciais, foi 
assinado pelos presidentes 
Vladimir Putin e Dilma Rous-
seff, em Brasília, em julho do 
ano passado.

“Queremos incrementar 
cada vez mais o comércio, 
ampliando o mercado de 
carne e de outros produtos 
brasileiros”, disse Temer no 
encerramento do Fórum Em-
presarial Brasil-Rússia, em 
Moscou, onde está em via-
gem oficial.

O vice primeiro-minis-
tro da Rússia, Arkady Dvor-
kovich afirmou que seu país 
também quer ampliar a coo-
peração e o comércio nas 

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

O vice-presidente Michel Temer  participou de encontro com representantes russos, em Moscou, para discutir trocas comerciais

áreas em que os russos têm 
maior competitividade, en-
tre elas as de petróleo, gás e 
energia nuclear. “Mas temos 
o que aprender com o Brasil 
nas tecnologias agrícolas”, 
ressaltou.

Mais cedo, Temer reu-
niu-se com a presidente do 
Conselho da Federação da 

Rússia (Câmara Alta do Par-
lamento russo), Valentina 
Matvienko. Ela destacou que 
a corrente de comércio entre 
Brasil e Rússia, em torno de 
US$ 6,6 bilhões anuais, não 
corresponde ao potencial 
existente.

“Em 2015, houve uma 
desaceleração no comércio, 

mas estamos nos esforçan-
do para voltar a aumentar as 
trocas comerciais. O Brasil é 
o maior fornecedor de ali-
mentos e produtos agrícolas 
para o mercado russo. Que-
remos diversificar a pauta 
exportadora com produtos 
de maior valor agregado nas 
áreas de energia, biotecnolo-

gia e cooperação técnico-mi-
litar”, acrescentou Valentina.

Ela também fez um ape-
lo para que o Congresso bra-
sileiro acelere a ratificação 
de tratados assinados entre 
os dois países, como o acor-
do assinado em 2004 para 
evitar a bitributação. “Essa 
convenção é importante 

para a área de negócios e 
investimentos”.

Valentina Matvienko in-
formou que o país tem inte-
resse em aderir ao Programa 
Ciência sem Fronteiras e está 
preparado para receber até 
mil estudantes brasileiros 
por ano em universidades em 
Moscou e São Petersburgo.

Ontem, Temer encer-
rou a visita oficial à Rússia, 
presidindo a 7ª Reunião da 
Comissão de Alto Nível Brasil
-Rússia, ao lado do primeiro-
ministro Dmitri Medvedev. 
O encontro terminou com 
assinatura de ato, seguida de 
declaração à imprensa.

Criada em 1997, a co-
missão é a mais alta instância 
de negociação entre os dois 
países. Nessa reunião, foram 
tratados temas de cooperação 
econômico-comercial, ener-
gia, defesa, agropecuária, ciên-
cia e tecnologia e espacial.

Em seguida, Temer em-
barcou para Varsóvia, na Po-
lônia, onde se reunirá nesta 
quinta-feira, último dia da 
viagem, com o presiden-
te polonês, Andrzej Duda, 
e com a primeira-ministra, 
Ewa Kopacz. O vice-presi-
dente do Brasil também par-
ticipará do Foro Empresarial 
Brasil-Polônia.

FOTO: Romério Cunha-Vice-Presidência

Budapeste (AE) - Imigrantes e a 
polícia da Hungria entraram em con-
fronto na fronteira com a Sérvia on-
tem. A polícia utilizou gás lacrimo-
gêneo para pulverizar os imigrantes, 
o que provocou uma debandada em 
pânico da multidão, em meio a muitas 
mulheres e crianças. Muitas pessoas 
estavam em lágrimas tentando lavar o 
gás de seus olhos.

Segundo a polícia, o gás lacrimo-
gêneo foi usado depois que centenas 
de imigrantes quebraram uma cerca de 
arame farpado na fronteira com a Sér-
via. A polícia utilizou também canhões 
de água para afastar os imigrantes.

A multidão começou então a ati-
rar pedras e garrafas plásticas de água 
contra os policiais.

Mudança de rotas
A repressão húngara na frontei-

ra com a Sérvia mudou os planos de 
imigrantes que tentam alcançar países 
da União Europeia e forçou muitos a 
considerar novas rotas  ontem, princi-
palmente em direção à Croácia, amea-

çando um efeito dominó que poderia 
levar mais países do continente a en-
trarem em crise.

Centenas de pessoas ainda espe-
ram para cruzar a fronteira - muitos 
em tendas ou enrolados em sacos de 
dormir - no lado da Sérvia. A polícia 
húngara manteve a rodovia mais im-
portante que cruza os países fechada, 
selando a fronteira para o fluxo de mi-
lhares de imigrantes que se dirigiam 
diariamente para os países mais ricos 
da União Europeia e mais acolhedores.

A decisão levou a Croácia, que é 
vizinha da Hungria e da Sérvia, a se 
preparar para a chegada de imigran-
tes que estavam esperando para atra-
vessar a fronteira.

O primeiro-ministro croata, Zoran 
Milanovic, disse que seu país iria lidar 
com os imigrantes ou encaminhá-los 
mais ao norte, principalmente para a 
Alemanha e à Suécia, onde muitos es-
peram procurar asilo.

“Estamos prontos para aceitar e 
direcionar essas pessoas”, disse Mila-
novic. Eles “poderão passar através da 
Croácia e estamos trabalhando inten-
samente para permitir isso”.

Imigrantes e polícia entram 
em confronto na Hungria 

CRISE MIGRATÓRIA

Da Agência Estado

FOTO: Darko Vojinovic-Associated Press-Estadão Conteúdo

A polícia 
utilizou gás 
lacrimogêneo 
contra os 
imigrantes, 
que revidaram 
com pedras e 
garrafas plásticas

Nova York (AE) - Um tri-
bunal federal de apelações 
de Nova York garantiu nessa 
quarta-feira uma vitória à 
Argentina, em seus esforços 
para aliviar a pressão sobre 
a dívida que possui com fun-
dos e credores nos Estados 
Unidos. A corte de apelações 
do Segundo Circuito afirmou 
que um juiz de uma instância 
inferior, Thomas P. Griesa, 
havia simplificado exagera-
damente a definição da clas-
se de detentores de bônus 
afetada por suas decisões, 
incluindo partes que origi-
nalmente não eram os com-
pradores dos papéis.

 A decisão do juiz Richard 
Wesley apontou que definir 
a classe precisa para quem a 

Argentina deve uma compen-
sação por não pagar os deten-
tores de seus bônus e calcular 
essas compensações têm sido 
“tarefas exasperantes”. A dis-
puta pela dívida da Argentina 
surgiu após o país deixar de 
pagar US$ 100 milhões, em 
2001. O demandante no caso 
da decisão dessa quarta-feira 
tinha uma quantidade relati-
vamente pequena de bônus e 
o tribunal de apelações deter-
minou uma audiência para de-
cidir sobre essa compensação.

A maioria dos credores 
da Argentina aceitou trocar 
seus bônus por outros, de va-
lor menor, em 2005 e 2010. 
Mas alguns fundos de hedge 
dos EUA, liderados pelo NML 
Capital do investidor Paul 
Singer, recusaram-se e leva-
ram o país sul-americano aos 

tribunais de Manhattan, con-
seguindo vencer na Justiça. 
Griesa várias vezes decidiu 
que a Argentina não pode 
pagar os demais credores até 
que salde sua dívida com es-
ses que não aceitaram o acor-
do, os chamados holdouts.

 A Argentina não cum-
priu as decisões judiciais e 
com isso os fundos têm ten-
tado capturar ativos do país 
pelo mundo. No mês pas-
sado, Griesa decidiu que os 
fundos podem avançar sobre 
ativos da Argentina nos EUA, 
exceto propriedade militar 
ou diplomática

A decisão de ontem afe-
ta um número relativamente 
pequeno de bônus A advo-
gada Carmine Boccuzzi, que 
representa Buenos Aires, 
elogiou a decisão.

Justiça dá vitória a Argentina 
em disputa com os credores

ESTAdoS unIdoS

O presidente da Guiné-
Bissau, José Mário Vaz, 
começa ontem a ouvir os 
partidos políticos para a 
nomeação de um novo pri-
meiro-ministro, disse à Lusa 
fonte da presidência.

De acordo com a fonte, 
José Mário Vaz vai ouvir o 
Partido Africano da Indepen-
dência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC), o Partido da Reno-
vação Social (PRS), o Parti-
do da Convergência Demo-

crática (PCD), a União para 
Mudança (UM) e o Partido 
da Nova Democracia (PND). 
Fontes do PCD e da UM con-
firmaram a convocação.

Em agosto, alegando in-
compatibilidades pessoais, 
José Mário Vaz demitiu o 
primeiro-ministro eleito, Do-
mingos Simões Pereira, nome 
que voltou a ser apresentado 
pelo Partido Africano da In-
dependência da Guiné e Cabo 
Verde, vencedor das eleições. 
O nome, no entanto, foi re-
jeitado por Vaz, que nomeou 

para o cargo Baciro Djá. Em 
seguida, foi obrigado a  demi-
ti-lo, por ordem do Supremo 
Tribunal de Justiça. O órgão 
considerou a nomeação de 
Djá inconstitucional e deter-
minou ao presidente que de-
volva o poder ao PAIGC, que 
venceu as eleições legislativas 
com maioria absoluta.

A Comunidade Econômi-
ca de Estados da África Oci-
dental enviou à Guiné-Bissau 
o ex-presidente da Nigéria 
Olesegun Obasanjo para me-
diar o impasse político.

Presidente da Guiné ouve os 
partidos para nomear premiê

ConTInEnTE AFRICAno

Da Agência Lusa

Da Agência Estado
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Dunga convoca hoje 
jogadores para as 
Eliminatórias da Copa

BOMBEIROS MILITAR

Aquathlon com inscrições abertas
Evento que ocorrerá na 
Praia de Cabo Branco 
vale pelo Paraibano 2015

O Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado da 
Paraíba, juntamente com 
a Federação Paraibana de 
Triathlon, ultima os pre-
parativos para o  XI Aqua-
thlon Militar do Corpo de 
Bombeiros da Paraíba, váli-
do pelo  Campeonato Parai-
bano de Aquathlon 2015, 
que será disputado no dia 
10 de outubro, na Praia do 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, com largada em frente 
da Fundação Casa de José 
Américo.

De acordo com a pro-
gramação previamente di-
vulgada, a retirada dos kits 
ocorrerá no dia 9 de outu-
bro, das 16h às 18h, no local 
da largada. A abertura da 
competição está programa-
da para as  8h, na categoria 
infantil: 8h. Demais catego-
rias, incluindo a participa-
ção dos Bombeiros Milita-
res, às  8h30.

As distâncias previs-
tas, conforme a Federação 
Paraibana de Triathlon são 
2,5Km de corrida, 1.000m 
de natação. Na categoria 
infantil serão  250m de na-
tação e 1.250m de corrida. 
As inscrições ainda estão 
abertas, com informações 
no Departamento de Edu-
cação Física e Desportos 
no Quartel do Comando Ge-
ral do Corpo de Bombeiros 
(fone 3218-5746), e atra-
vés do e-maildefidcbmpb@
gmail.com. Podem ser obti-
das na  Federação de Tria-
thlon da Paraíba, através do 
telefone 8802-9703, com o 
presidente Márcio Miranda 
ou através do endereço ele-
trônico marcio.cordula@
ig.com.br .

Os atletas da categoria 
Corpo de Bombeiros não 
pagam inscrição, conforme 
a organização. Os bombei-
ros poderão se inscrever na 
categoria Elite com gratui-
dade.  Nas inscrições milita-
res (bombeiro e geral) deve 
ser informado o RG militar. 
Os militares em geral(com 
exceção dos bombeiros) 
tem 50% de desconto e vão 
concorrer com os civis.

Os revezamentos que 
forem compostos 100% por 
bombeiros serão gratuitos 
e devem informar o RG mi-
litar da dupla. Os reveza-
mentos que forem compos-
tos 100% por militares não 
bombeiros terão 50% de 
gratuidade e devem infor-
mar o RG militar da dupla.  
Os civis que tiverem mais 
de 60 anos recebem 50% de 
desconto.

Só será permitida a ins-
crição na competição abso-
luto de maiores de 16 anos 
e menores de 18 com auto-
rização por escrito dos pais, 
de acordo com Márcio Mi-
randa, presidente da fede-
ração, disponibilizando, as-
sim, modelo de declaração 
para que os atletas possam 
preencher e entregar no dia 
da competição.  Menores de 
16 anos só poderão se ins-
crever na prova infantil.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Caratecas na 
disputa da Copa 
Dragão Branco 
no Valentina

O Ginásio de Esportes 
Odilon Ribeiro Coutinho, no 
Valentina Figueiredo, sedia-
rá no próximo dia 27, às 8h, 
a 3ª Copa de Karatê Dragão 
Branco, numa realização da 
Associação de Karatê. Os in-
teressados podem se inscre-
ver até o próximo dia 25, na 
sede da  associação, localiza-
da na Rua Emília Mendonça 
Gomes, 1440, no Valentina, 
ou pelo endereço eletrônico: 
tigrepbrede@hotmail.com.

São esperados mais de 
100 atletas de várias par-
tes da Paraíba e de outros 
estados da região, nas duas 
categorias, kata (apresen-
tação individual de técnicas 
de karatê) e kumite (luta 
propriamente dita). Os três 
primeiros colocados de cada 
categoria receberão troféus, 
com premiações para as as-
sociações que se destacarem 
na disputas, além de sorteios 
de prêmios para os atletas e 
cestas básicas para as pes-
soas carentes.

De acordo com o orga-
nizador do evento, José Silva 
(faixa preta 5º Dan), é a ter-
ceira vez que a Copa aconte-
ce na capital paraibana. Ele 
ressaltou que alguns atletas 
de destaque de outros Esta-
dos serão convidados para 
abrilhantar o desafio. “Será 
um dia especial com dispu-
tas e a presença de atletas de 
ponta da região. Queremos 
fazer uma grande festa para 
fortalecer o esporte paraiba-
no”, observou.

Competição de 
Surf vai agitar a 
Praia do Sol no 
final de semana

De amanhã até domingo, 
a Praia do Sol, em João Pessoa, 
sediará o Circuito Paraiba-
no de Surf em doze catego-
rias:  kids, iniciante, mirim, 
júnior, open, senior, master, 
grand master, feminino open, 
long board, surf wave e body 
board. A etapa, que terá início 
a partir das 10h, valerá mil 
pontos no ranking estadual, 
além de premiações, troféus 
e brindes para os primeiros 
colocados. A inscrição custa-
rá R$ 50,00 e poderá ser feita 
momentos antes da competi-
ção. Vários atletas confirma-
ram presença, com perspec-
tiva de bons confrontos em 
cima das pranchas nas ondas 
da Praia do Sol.

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Surf 
(FPS), Nilson Marinho, com-
petições deste nível reúnem 
atletas de várias categorias 
que estão sempre defenden-
do o Estado em desafios na-
cionais. Segundo ele, a entida-
de vem trabalhando para que 
o esporte possa se fortalecer 
e revelar atletas que possam 
dignificar a terrinha. “Apesar 
das dificuldades financeiras 
estamos realizando compe-
tições e movimentando o es-
porte em todas as modalida-
des. Acredito que teremos um 
final de semana de grandes 
emoções”, avaliou.

Botafogo vence o Caucaia no Brasileiro
O Botafogo venceu sua 

primeira partida no Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Feminino, ontem, à tarde, no 
Estádio Leonardo da Silveira 
(Campo da Graça), em João 
Pessoa. A vítima foi o Caucaia 
do Ceará, que até então era 
o líder do Grupo 4. O único 
gol do jogo foi marcado pela 
meia Betânia, aos 44 minu-
tos do primeiro tempo.

O time paraibano ainda 
teve um pênalti perdido pela 

atacante Priscila Dallas, que 
substituiu a também atacan-
te Lucilene. O placar poderia 
ter sido até adverso ao time 
botafoguense, se não fosse 
as difíceis defesas da golei-
ra Élida, que se transformou 
em um verdadeiro “pare-
dão” para o setor defensivo 
do Caucaia-CE.

Com o resultado, o Bo-
tafogo sobe para quatro 
pontos na tabela de classi-
ficação do Grupo 4, em três 

partidas,  e volta as atenções 
para a partida diante do Via-
na do Maranhão, no próximo 
domingo, às 15h, no Estádio 
Castelão, em São Luís.

Nas estatísticas feitas 
por cronistas esportivos que 
compareceram ao Campo da 
Graça, ontem, para acompa-
nhar o jogo, o time visitan-
te teve 60% de domínio do 
jogo, contra 40% das parai-
banas. O Caucaia acertou 
ainda duas bolas na trave 

da goleira Élida, enquanto o 
Botafogo chutou uma.

As duas equipes esti-
veram alinhadas da seguin-
te forma: Botafogo – Élida, 
Amandinha, Cris, Ricon e 
Érica; Ronaldinha, Neide, 
Betânia e Claudinha; Lu-
cilene (Dallas) e Jaymara 
(Raissa). Caucaia – Vanessa, 
Fafá Arruda, Luana, Edilene 
e Bebê Caucaia; Gil, Samara, 
Cici e Sonaly; Wanny e Rha-
yanna. (ML).

FUTEBOL FEMININO

Sete paraibanos, sendo três 
homens e uma mulher, buscam 
de hoje até domingo o título da 
segunda etapa do Circuito Brasi-
leiro de Vôlei de Praia Open, que 
ocorrerá na cidade de Contagem, 
região metropolitana de Belo 
Horizonte. O município recebe o 
principal torneio do País pela pri-
meira vez. Além disso, a competi-
ção retorna para o estado mineiro 
após três anos com a presença de 
duplas que representarão o Brasil 
nos Jogos de 2016.

representando o estado es-
tão as duplas  Álvaro Filho/Vitor 
Felipe e Jô/George, além de Íca-
ro, parceria de Fábio Luiz (eS), no 
masculino. No feminino, Andressa 
que forma dupla com a sergipana 
Tainá e Bruna, parceira da paulis-
ta Tamírames. Os jogos aconte-
cem no Parque Linear ressaca, na 
altura do Shopping Contagem. 
A competição terá a presença de 
Alison/Bruno Schmidt (eS/DF) e 
Larissa/Talita (PA/AL), duplas já ga-
rantidas nos Jogos Olímpicos de 

2016 por terem terminado a cor-
rida olímpica na primeira posição. 

O Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia terá nove etapas (cinco em 
2015 e quatro em 2016) e uma edi-
ção do SuperPraia, com campeões 
independentes. Depois da estreia 
em Brasília (DF), e agora Contagem 
(mG), o torneio seguirá para Goiâ-
nia (GO), Bauru (SP) e Curitiba (Pr). 
As quatro etapas de 2016 e o Super-
Praia, que reúne as oito melhores 
duplas da temporada, ainda terão 
suas cidades anunciadas pela CBV.

Sete paraibanos no Circuito Open em Minas
VÔLEI DE PRAIA

Anualmente, a competição atrai atletas de vários locais e faz parte do calendário de atividades da Federação Paraibana de Triathlon

A partida ocorreu na tarde de ontem no Estádio Leonardo da Silveira, em João Pessoa e o Botafogo chegou agora aos quatro pontos.
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CSP reforça o elenco para
disputar a Copa São Paulo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de setembro de 2015

Time segue treinando no 
campo do Unipê e Bota 
ainda aguarda a vaga

Foto: Ascom/FPF

O presidente do Treze, Carlos 
Alberto, não vê outra saída 
para os demais clubes em 
relação a política salarial de 
jogadores. Ele disse que os 
clubes paraibanos não tem 
condições de bancar uma folha 
salarial superior a R$ 120 mil e 
acha um absurdo o Botafogo 
pagar mais de R$ 300 mil a 
um elenco. Bebeto, como é 
mais conhecido, defende a valorização dos jogado-
res da região e não trazer figuras carimbadas do 
Sul e Sudeste do país apenas para inflacionar e ter 
pouco retorno. O dirigente espera que seus colegas 
de clubes sigam o exemplo para que o Campeonato 
Paraibano de 2016 seja mais interessante. Será?

Política salarial

Futebol paraibano mal
no cenário nacional
O futebol paraibano não vai bem no cenário nacional 

e essa instabilidade preocupa a todos porque o nosso 
sonho é disputar uma Série B do Campeonato Brasilei-
ro ou quem sabe até uma Série A como já ocorrera no 
passado antes da criação do Clube dos Treze. Em 2009, 
tivemos o Campinense, mas não durou sequer um ano 
e logo a equipe de Campina Grande desceu para a Série 
C e depois a D, onde se encontra hoje. A Raposa segue 
com chances de subir para a Terceira Divisão, mas seus 
torcedores andam com o pé atrás depois da derrota 
inexplicável para o Globo no domingo passado.

É que o adversário da próxima fase é o campeão pa-
ranaense, o Operário de Ponta Grossa. Tudo pode acon-
tecer, inclusive nada. Ainda falando de Série D, o Treze 
ficou na primeira fase e vai remar em 2016 por uma vaga 
nessa mesma competição, isso se não tiver a companhia 
do Campinense, caso seja eliminado.

O Botafogo, clube que mais investiu na temporada e 
chegou a ter uma folha de salários no nível de clubes da 
Série B, segue enrolado na Série C e com pouquíssimas 
possibilidades de se classificar. Não depende mais dele a 
duas rodadas do final e caminha para fechar o ano com 
campanhas ruins em 2015, salvando-se apenas pelo vice 
estadual, o que lhe deu o direito de disputar a Copa do 
Nordeste e a Copa do Brasil, além do Brasileiro.

O Belo fracassou na Copa do Nordeste com uma 
campanha medíocre; refugou na Copa do Brasil e no 
Paraibano assistiu ao Campinense crescer e lhe tomar o 
tão sonhado tricampeonato. Em resumo, nossos clubes 
estão muito mal no cenário nacional, longe, mais muito 
longe, daquela maravilhosa temporada de 2013 quando 
Campinense se sagrou campeão da Copa do Nordeste e 
o Botafogo levantou a taça do Campeonato Brasileiro da 
Série D. Ao invés de progredir nos anos seguintes, caímos 
de produção e estamos voltando para o anonimato. Até 
quando?

O preparo físico dos jogadores da Picuiense não parece 
ser dos melhores. Contra o Internacional, vários jogadores 
sofreram caimbras, paralisando o jogo por diversas vezes. Ou 
então está havendo exagero na preparação.

Caimbras

A CBF está realizando um 
Seminário sobre Gramados 
de Futebol visando melhorar 
a condição dos campos pelo 
país. Com um trabalho hoje, 
no Estádio do Maracanã, o 
evento será concluído.

Gramados
O Flamengo tenta hoje, 
diante do Coritiba, no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, a 
sua sétima vitória consecuti-
va no Campeonato Brasileiro. 
Noutro jogo, o São Paulo joga 
contra a Chapecoense.

Flamengo

Muito democrático a definição das semifinais do Cam-
peonato Paraibano da Segunda Divisão. Sorteio dos jogos 
e do mando de campo na presença dos dirigentes de 
clubes e da imprensa. Desportiva Guarabira e Esporte de 
Patos se deram bem, pois vão decidir a última partida em 
casa. Começa no domingo com Paraíba x Desportiva, em 
Cajazeiras, e Picuiense x Esporte, em Campina Grande.

Segunda Divisão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP) vai disputar a 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior de 2016 com um elen-
co bem diferente ao que con-
quistou o Sub-19 do Estadual. 
A confirmação foi dada pelo 
presidente Josivaldo Alves no 
início desta semana. Ele justi-
ficou a importância de ter um 
grupo ainda mais qualificado 
para representar bem a Paraí-
ba no torneio mais esperado 
pelos clubes brasileiros.

“A nossa ideia é levar 
para São Paulo um elenco em 
condições de fazer uma boa 
campanha”, disse o dirigente 
se esquivando em citar no-
mes dos reforços que estão 
em negociação.

A 47ª Copa São Paulo 
de Futebol Júnior acontecerá 
entre os dias 2 e 25 de janei-
ro de 2016. Ela segue sendo 
disputada por atletas Sub-20, 
nascidos entre 1996 e 2000. 
Para conseguir a vaga nas 
disputas, o time disputou a 
Sub Especial e decidiu o título 
contra o Botafogo.

A equipe está sendo di-
rigida pelo técnico Gerson Ju-
nior e treina diariamente no 
campo do Unipê. Do grupo que 
participou da Sub-19 Especial 
apenas 13 jogadores foram 
selecionados para a disputa 
da Copa São Paulo: Mateus e 
Jonathe (goleiros), Igor e Lu-
quinha (laterais), Emerson 
e Válber (zagueiros), Mateus 
Almeida e Pedro Henrique 
(volante), João Lucas (meia) e 
Léo, Nelsinho, Leandro e Ran-
derson (atacantes).

Ao elenco foram inte-
grados os jogadores Matheus 
Sousa (ex-Força Comunitá-
ria), Demetrius, Douglas (ex-
Ceará), Felipe Almeida (ex-
Grêmio), Fábio, Cléber e Géo 
(ex-Auto Esporte) e ainda Jú-
lio César que está de volta ao 
clube. Os jogadores Joalisson, 
Renderson e Matuto, vindos 
do Cruzeiro de Itaporanga, 
estão em avaliação e segundo 
o técnico tem boas possibili-
dades de serem inscritos para 
São Paulo.

O Centro Sportivo Parai-
bano ainda detém a melhor 
participação de um clube pa-
raibano nas disputas desta 
Copa e vai para a sua quinta 
participação. O Tigre já dispu-
tou 12 jogos com uma vitória, 
sete empates e quatro derro-

tas e sua melhor colocação 
foi em 2009, na cidade de São 
Carlos quando terminou em 
segundo lugar do seu grupo 
de forma invicta ao empatar 
com o Corinthians, que seria 
depois o campeão, vencer o 
Democrata-MG e ainda empa-
tar com o São Carlos.

Na próxima quinta-feira, 
23, encerra-se o prazo para 
registro de atletas no BID da 
CBF, única condição do jo-
gador garantir participação 
pelo clube na disputa. Findo 
este prazo, nenhum jogador 
poderá se registrado com 
condições de jogo. Atletas 
emprestados para outros clu-
bes terão condição de jogo, 
desde que retornem ao clube 
de origem até o dia 24 de no-
vembro deste ano.

As associações participan-
tes deverão estar filiadas como 
clube profissional há mais de 
dois anos em sua federação 
local e ser vinculada à CBF, 
além de haver disputado no 
último ano, comprovadamen-
te, o campeonato da categoria 
e ser indicada pela federação 
local, exceto para os clubes 
sedes, que ficam na obrigação 
de entregar os laudos técnicos 
vigentes do seu estádio, bem 
como o compromisso de dis-
putar a Competição Profissio-

nal no ano de 2016. 
As inscrições dos atletas 

via on line serão processadas 
no site da Federação Paulista 
de Futebol a partir do dia 24 
de novembro com o máximo 
de 30 jogadores. No dia 2 de 
janeiro de 2016 haverá o cor-
te, pelo clube, de cinco joga-
dores.

Botafogo
Os dirigentes do Botafo-

go aguardam ansiosamente 
por uma segunda vaga para 
a Paraíba na disputa. Franco 
da Nóbrega, diretor de es-
portes olímpicos e amado-
res, espera ver o seu grupo 
de jogadores premiados em 
caso de confirmação de mais 
um clube na disputa como já 
ocorrera em edições passa-
das. A Federação Paraibana 
de Futebol já fez o pedido à 
Paulista e está aguardando 
com promessa de até o final 
do mês serem anunciados os 
participantes.

“Esse valoroso grupo 
de jogadores que formamos 
para a dusputa do Sub-19 Es-
pecial está ansioso pelo con-
vite. Seria um prêmio a todos 
e ao Botafogo que vem cui-
dando com atenção especial 
às suas categorias de base”, 
disse Franco.

Com estes jogadores, o CSP conquistou a vaga para disputar mais uma edição da Copa São Paulo. Vai ser a sua quinta participação

Competições serão disputadas em Palmas
As relações das 24 et-

nias brasileiras e povos in-
dígenas de 23 países serão 
fortalecidas com a integra-
ção e troca de experiên-
cias entre 2.200 indígenas 
que estarão participando, 
de 20 de outubro a 1º de 
novembro, em Palmas, no 
Tocantins, dos primeiros 
Jogos Mundiais dos Povos 
Indígenas. O evento rece-
beu elogios do presidente 
dos Estados Unidos, Barack 
Obama, que parabenizou a 
presidente Dilma Rousseff 
pela iniciativa de realizar o 
Mundial Indígena no Brasil.  

Os jogos foram ideali-
zados pelos irmãos Marcos 
e Carlos Terena, da etnia 
Terena, de Mato Grosso. Os 

JOGOS MUNDIAIS

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

dois foram responsáveis 
pelas 12 edições dos Jogos 
Indígenas, sendo a primeira 
edição realizada em 1996, 
com apoio do Ministério do 

Esporte. Os primeiros Jogos 
Mundiais dos Povos Indí-
genas já foram lançados na 
sede da ONU, em Nova Ior-
que, e no dia 23 de junho, 

em Brasília, com a presença 
da presidente Dilma e de 
lideranças indígenas de vá-
rias partes do mundo.

Os Jogos têm como 
base o artigo 31 da Decla-
ração da Organização das 
Nações Unidas (ONU) so-
bre os direitos indígenas, 
que estabelece a manuten-
ção, controle, proteção e 
desenvolvimento de todo o 
seu patrimônio.  Tudo isso 
será discutido durante 13 
dias, quando indígenas de 
23 países estarão reunidos 
para trocar experiências, 
debater políticas públicas 
indígenas, conhecer novas 
culturas e festejar esse mo-
mento tão importante para 
o mundo.

Os Jogos visam uma maior integração e troca de experiências

Foto: Reprodução



Dunga convoca jogadores hoje
Eliminatórias da Copa do mundo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de setembro de 2015

Estreia do Brasil será no 
próximo dia 8 contra o 
Chile em Santiago

FotoS: Divulgação

São Paulo recebe 
a Chapecoense 
no complemento 
da 26a rodada

O São Paulo recebe a Cha-
pecoense na noite de hoje, às 
19h30, no estádio do Morumbi, 
em jogo válido pela 26ª roda-
da do Campeonato Brasileiro. 
Após a ótima vitória fora de 
casa sobre o Grêmio, o Tricolor 
Paulista busca manter o em-
balo para tentar voltar ao G4. 
A Chapecoense, por sua vez, 
tenta encerrar uma sequência 
de seis jogos sem vitórias para 
se manter distante da zona de 
rebaixamento.

O técnico Juan Carlos Osó-
rio deve ter um reforço de peso 
para o jogo. O goleiro Rogério 
Ceni que foi liberado pelo De-
partamento Médico e treinou 
com o time, aumentando suas 
chances de ser titular na par-
tida contra a Chapecoense. 
Rogério ficou fora das últimas 
cinco partidas do São Paulo - 
contra Ponte Preta, Joinville, 
Internacional, Santos e Grêmio 
- por causa de um edema e de 
uma inflamação no muscular 
adutor da perna direita. 

Na Chapecoense, uma das 
novidades é o treinador. Novo 
técnico da Chapecoense, Guto 
Ferreira foi apresentado ofi-
cialmente na tarde da última 
terça-feira. O discurso foi de 
otimismo e elogios ao clube, 
que tenta se manter na Série 
A em 2016. “Aceitei o desafio 
porque acredito no potencial 
do grupo e acredito na Chape-
coense. Um clube organizado, 
que quer se manter entre os 
grandes do futebol brasileiro e 
fazendo isso de maneira orga-
nizada”, falou Guto.

Diferentemente do ex-trei-
nador, Vinicius Eutrópio, que 
havia estipulado uma meta de 
pontos para o time no campe-
onato, Guto preferiu não traçar 
nenhum objetivo. “Não vamos 
traçar uma pontuação a ser al-
cançada. Vamos planejar jogo 
a jogo e buscar o máximo de 
pontos”, disse.

Treinador mantém sigilo  da relação nominal dos jogadores que defenderão a Seleção nas Eliminatórias, a mesma, no entanto, será divulgada hoje em entrevista coletiva na sede da CBF no Rio de Janeiro

O técnico Dunga faz, às 
11h de hoje, a convocação 
dos jogadores que defende-
rão a Seleção Brasileira nas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo. A estreia do Brasil 
está marcada para o próxi-
mo dia 8, contra o Chile, em 
Santiago. No dia 13 enfrenta 
a Venezuela em solo brasilei-
ro. O treinador já tem a lista 
dos atletas, porém, mantém 
em grande sigilo. O anúncio 
acontecerá na sede da Con-
federação Brasileira de Fute-
bol – CBF, no Bairro da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro.

Apesar dos palpites de 
milhões de brasileiros, os no-
mes dos “homens” de Dunga 
serão conhecidos apenas du-
rante o anúncio. Somente ele 
e o presidente da CBF, Marco 
Polo Del Nero tem conheci-
mento da lista. Ontem, foi um 
corre-corre de jornalistas 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

para credenciamento na Sala 
de Imprensa da confedera-
ção para acompanhar a con-
vocação do treinador.

Informações de bastido-
res dão conta de que, na for-
mação da lista, o treinador 
ouviu diversos técnicos de 
outras categorias da Seleção 
Brasileira, principalmente 
Gilmar Rinaldi, coordenador 
de seleções. Na última terça-

feira, todos os treinadores e 
coordenadores de todas as 
categorias se reuniram na 
sede da entidade, onde con-
versaram demoradamente 
sobre as próximas convoca-
ções das equipes.

Hoje será a convocação 
da seleção principal, por 
Dunga. Amanhã será a vez 
da Seleção Olímpica e Sub-
17 serem chamadas. Além 

do intercâmbio e da troca 
de ideias sobre os próximos 
compromissos, os treinado-
res e coordenadores também 
falaram sobre os últimos jo-
gos da Seleção Principal e da 
Olímpica, realizados em se-
tembro. 

No caso da seleção prin-
cipal, o Brasil terá 14 jogos 
(ida e volta) pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo. A 

Jogos do Brasil

8.10.2015

Chile x Brasil
13.10.2015

Brasil x Venezuela
12.11.2015

Argentina x Brasil
17.11.2015

Brasil x Peru
24.3.2016

Brasil x Uruguai
29.3.2016

Paraguai x Brasil
2.9.2016

Equador x Brasil

competição que envolve as 
principais seleções de fute-
bol do planeta acontecerá 
na Rússia, em 2018. Até lá, 
todas as seleções deverão 
estar classificadas após se 
submeterem a eliminató-
rias. Algumas virão após re-
pescagem.

Técnicos e coordenadores das seleções de base se reuniram e deram opiniões nas convocações

Flamengo joga com o Coritiba no Mané Garrincha
Flamengo x Coritiba se 

enfrentam às 21h de hoje, no 
Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, em complemento da 
26ª Rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série A. O Ru-
bro-Negro, que vive a ascen-
são na competição e ocupa a 
quarta posição na tabela de 
classificação, tem o mando 
de campo, receberá uma cota 
de R$ 1 milhão por jogar em 
Brasília e deverá bater recor-
de de público. De forma ante-
cipada, até ontem, quase 60 
mil ingressos já haviam sido 
vendidos.

O Estádio Mané Garrin-
cha volta a receber uma par-
tida de Série A, depois de dois 
meses de “jejum”: O Flamengo 
não atua no Mané Garrincha 
desde o início do ano. Em ja-
neiro, empatou sem gols com 

o Shakhtar Donestk, da Ucrâ-
nia, pela Granada Cup. Houve 
a possibilidade de o Flamen-
go jogar em Brasília contra o 
Santos, mas a diretoria refu-
gou e manteve no Maracanã.

Tendo que conviver com 
desfalques importantes em 
praticamente todas as roda-
das recentes, o Flamengo tem 
transformado o problema das 
ausências em solução neste 
Brasileirão. Principalmente 
na arrancada rumo ao G-4. 
Na sequência histórica de seis 
vitórias consecutivas, os joga-
dores atualmente considera-
dos reservas marcaram oito 
dos 14 gols do período. 

O último treinamento do 
Flamengo, no Ninho do Urubu, 
antes de embarcar para Bra-
sília, foi em grande parte para 
a equipe reserva. Porém, dois 

jogadores importantes estive-
ram em campo para realizar 
trabalho tático: Alan Patrick e 
Ederson. 

Coritiba
O Coritiba deverá promo-

ver algumas mudanças para o 
jogo contra o Flamengo. É pro-
vável que o atacante Negueba, 
ex-flamenguista, inicie a par-
tida como titular. Ele treinou 
bem nos últimos dias e poderá 
ser a preferência de Ney Fran-
co. O treinador ainda terá a 
volta do volante Alan Santos, 
que cumpriu suspensão au-
tomática. Uma provável esca-
lação do Coritiba conta com 
Wilson, Leandro Silva, Walis-
son Maia (Rafael Marques), 
Juninho, Carlinhos, João Paulo, 
Cáceres (Alan Santos), Lúcio 
Flávio, Ruy Negueba e Kleber.

BRASILEIRO SÉRIE A

Equipe rubro-negra vive em ascensão e está na quarta posição
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Diá acredita na classificação
CAMPINENSE

Foto: PBEsportes

O técnico Francisco Diá, do Cam-
pinense, disse ontem que considera o 
Operário de Ponta Grossa favorito, mas 
que acredita que o Rubro-Negro possa 
surpreender o campeão paranaense, na 
partida de estreia no mata-mata, pro-
gramada para o dia 27 deste mês, no 
Estádio Germano Kruger, no Paraná. Ele 
disse que o Campinense tem camisa e 
história para seguir adiante na compe-
tição.

“O Campinense está acostumado a 
entrar nas competições, e não ser favo-
rito. Foi assim na Copa Nordeste, quan-
do passamos para a próxima fase da 
competição, foi assim também no Cam-
peonato Paraibano, quando o Botafogo 
era o franco favorito, e agora estamos 
diante de uma situação parecida, onde 
o Operário é o favorito. Mas não existe 
vencedor antes do jogo terminar. O Cam-
pinense tem um grande time, e vai para 
Ponta Grossa fazer uma grande partida, 
se possível pontuar na casa do adversá-
rio, para decidir em casa com vantagem”, 
disse o treinador.

Para o técnico, o Operário não é ne-
nhum Barcelona ou Real Madri, e não há o 
que temer. “O time que tem o objetivo de se 
classificar, não pode escolher adversário. O 

futebol brasileiro está muito nivelado, e te-
mos condições de passar pelo Operário. Eu 
acredito no meu time”, enfatizou Diá, mos-
trando muito otimismo.

Uma novidade do Campinense para 
este jogo contra o Operário poderá ser o 
retorno do atacante Rodrigão. Ele já está 
em fase final de fisioterapia, e poderá 
participar do coletivo de amanhã, de-
pendendo do interesse de Diá de contar 
com o atleta. Rodrigão é o artilheiro da 
equipe  e tem sido o homem de referên-
cia na área adversária.

Renatinho
No time do Operário tem um jo-

gador que conhece muito bem o Cam-
pinense, Renatinho, que foi campeão 
paraibano pelo Rubro-Negro. Esta 
será a primeira vez que ele vai en-
frentar seu ex-clube. Em entrevista ao 
site www.pbesportes.net, ele afirmou 
que está ansioso para rever a torcida 
da Raposa.

“Será uma situação que ainda não 
vivi no futebol. Guardo boas lembranças 
da torcida do Campinense. A torcida aqui 
do Operário é muito participativa tam-
bém, e empurra o time. É o nosso décimo 
segundo jogador. Eu agora estou do outro 
lado, e tenho que defender o meu clube. 
Futebol é assim mesmo, mas acredito 
que será um grande jogo, porque as duas 
equipes são muito fortes. Assim como o 
Campinense, o Operário luta para conse-
guir a classificação e se possível o título 
da Série D”, disse o ex-atleta da Raposa.

Técnico aposta que 
Raposa vai surpreender  
o favorito Operário-PR

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Diá reconhece 
favoritismo 
do Operário, 

mas acredita 
na força do 
Campinense

O meia Samuel pode ser a 
grande novidade do Botafogo 
para o jogo de domingo, às 19 ho-
ras, no Estádio Almeidão, contra 
o Fortaleza, na penúltima rodada 
da fase de classificação do Cam-
peonato Brasileiro da Série C. O 
meia já está em fase final de tra-
tamento, aprimorando a forma 
física, e poderá participar do co-
letivo apronto de amanhã. Se não 
entrar de primeira, o meia poderá 
ficar como opção para o técnico 
Ramiro no segundo tempo.

Caso Samuel não tenha con-
dições de jogo, o favorito para 
herdar a posição é o volante 
Jean Cléber, deslocando Doda 
para jogar mais adiantado. No 
ataque, a mudança deverá ser a 
entrada de Reginaldo Junior, no 
lugar de João Paulo, que levou o 
terceiro cartão amarelo. Nas de-
mais posições, se depender dos 
treinos até agora, o time deve-
rá ser o mesmo que enfrentou e 
perdeu do Vila Nova, no último 
sábado.

O técnico Ramiro ainda não 
confirmou as mudanças na equi-
pe. “Ainda é cedo para uma de-
finição. Tenho que ver primeiro 
como está o Samuel, após esta 
contusão. Quero ver também 
como vai treinar Nata, Jean Clé-
ber e Guto, para definir a mu-
dança no meio campo. A tendên-
cia é que Marcel, que é volante, 
saia para dar a vaga a um meia, 
já que temos que vencer o jogo, 
e ter uma postura mais ofensi-
va”, disse Ramiro.

Peneirão
O Botafogo inicia, neste 

sábado, o processo de forma-
ção dos times Sub-15 e Sub-17. 
O clube vai promover dois pe-
neirões, para os garotos que se 
encaixem nas duas categorias. 
Os candidatos devem ser nasci-
dos em 2000 e 2001 para o time 
Sub-15 e em 1998 e 1999 para 
o time Sub-17. Os trabalhos co-
meçam a partir das 14h, para o 
Sub-15, e das 15h, para o time 

Sub-17. Os testes serão na Ma-
ravilha do Contorno.

Os adolescentes que preci-
sam comparecer dentro do horá-
rio e trazer chuteira, caneleira, 
meião e calção pretos (no caso 
dos goleiros é preciso também 
trazer luvas), além de apresenta-
rem uma cópia do RG (identida-
de). O vice-presidente de espor-
tes olímpicos e futebol amador, 
José Franco da Nóbrega, afirmou 
que as avaliações serão conduzi-
das pelo Departamento Técnico 
Amador do Botafogo.

“É importante que os atletas 
compareçam cedo, pois o nú-
mero de avaliações será limita-
do. Queremos selecionar atletas 
para um período de avaliação 
no clube, e posteriormente pen-
sar na formação das equipes que 
disputarão os campeonatos pa-
raibanos Sub-15 e Sub-17, além 
de uma competição interesta-
dual, em dezembro, na cidade 
de Fortaleza”, disse Franco da 
Nóbrega. (IM)

Samuel pode retornar contra o Fortaleza
BOTAFOGO

Foto: Ascom/Botafogo

Foto: Cláudio Goes

O presidente do Tre-
ze, Carlos Alberto, garante 
que até amanhã, o futuro do 
Galo da Borborema será de-
cidido. Ele espera continuar 
com o apoio de um grupo 
de ex-presidentes e empre-
sários que colaboram hoje 
com o clube, para dar con-
tinuidade na administração. 
Caso isso não ocorra, ele 
vai renunciar a presidência. 
Após a eliminação do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D, os problemas internos 
voltaram à tona, e há uma 
clara divisão de grupos, que 
vem prejudicando o clube 
durante toda a temporada.

Vários jogadores se ma-
nifestaram com desejo de 
continuar no Galo na próxi-
ma temporada, mas só co-
meçam a conversar com a 
diretoria, após o pagamento 
dos salários do mês de agos-
to, grande compromisso do 
clube para os próximos dias. 
Alguns atletas têm contrato 
com o Treze até o mês de 
dezembro, como o atacante 

Nonato, o meia André Bele-
za, e o goleiro Leonardo, to-
dos com desejo de continuar 
no elenco trezeano.

Para o gerente de fu-
tebol, Josimar Barbosa, se 
o clube usar do bom senso, 
vai manter a comissão téc-
nica atual, e pelo menos, 60 
por cento dos 29 atletas que 
participaram da campanha 
na Série D. “Nós estamos 
aguardando uma definição, 
mas entendemos que o prin-
cipal reforço de uma equipe 
hoje é o entrosamento. O 
sucesso de equipes como o 
Sampaio Corrêa, o Salgueiro, 
o Boa Esporte, etc, é basea-
do em uma política de ma-
nutenção da base do elenco, 
de um ano para o outro. O 
Treze ultimamente vem for-
mando cerca de três times 
novos por ano, e isso dificul-
ta muito. O Treze tem hoje 
um plantel bom e barato e 
com poucas mudanças terá 
condições de brigar pelo 
título paraibano de 2016”, 
disse Joba. 

Futuro do Galo será 
decidido até amanhã

INDEFINIÇÃO

Meia Samuel  está 
em fase final de 

tratamento e 
pode ser titular, 

domingo, contra o 
Fortaleza

Joba não sabe se o Galo da Borborema manterá a comissão técnica
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Escola de Santa Luzia ganha prêmio de Igualdade e Gênero

“Sou Negro, sim!
A Escola Estadual de En-

sino Fundamental Arlindo 
Bento de Moraes, da cidade 
de Santa Luzia (Sertão pa-
raibano), ganhou o prêmio 
“Educar para a Igualdade 
Racial e Gênero” na categoria 
Quilombola, com o projeto 
“Sou Negro, sim! Construin-
do a identidade racial pela 
diversidade, a partir de uma 
cultura de paz”.

No projeto então foi 
desenvolvida uma série de 
atividades pedagógicas que 
estimularam os educadores 
e os educandos no desenvol-
vimento de uma prática refle-
xiva sobre a identidade racial 
numa escala global, nacional 
e local, com base nos concei-
tos da cultura de paz e não 
violência.

 
Desenvolvimento
“Trabalhamos a partir 

de uma proposta político-pe-
dagógica que busca contri-
buir para o desenvolvimento 
pessoal e coletivo da comuni-
dade escolar, na qual as ações 
são direcionadas ao estímulo 
da diversidade e ao convívio 
pacífico e solidário”, explicou 
a coordenadora pedagógica 
da escola, Maria Auxiliadora 
Cartaxo.

Fizeram parte do projeto 
o gestor da escola, José Alves 
dos Santos Júnior, a coorde-
nadora pedagógica Maria Au-
xiliadora Cartaxo e o profes-
sor Horbe Coelho. A equipe 
do projeto receberá o prêmio 
nos dias 13, 14 e 15 de outu-
bro na cidade de São Paulo. 
A escola receberá uma cole-
ção de livros, um notebook e 
R$ 10 mil. A equipe também 
participará de uma formação.

O projeto teve como ob-
jetivo instrumentalizar os 
alunos com as ferramentas 
necessárias para que tives-
sem consciência da impor-
tância e influência da cultura 

africana na sociedade atual, 
visando à construção de sua 
personalidade, seja como 
afro-descendente ou não. Ou-
tro objetivo trabalhado com 
os alunos foi o de estimular 
o respeito à diversidade, a 
partir da valorização da sua 
origem, sua cultura, sua reli-
giosidade e sua autoestima, 
com base na cultura de paz e 
não violência.

Foram desenvolvidas, 
dentro do projeto, atividades 
interdisciplinares como pa-
lestras sobre temas referen-
tes ao projeto, atividades de 
campo junto às comunidades 
quilombolas, construção de 
grupos culturais na escola 
utilizando a música, a dança e 
o teatro, organização de mos-
tras culturais, caminhadas 
reflexivas para sensibilizar 
a comunidade, aulas de edu-
cação emocional e cultura de 
paz e não violência a partir 
da metodologia Liga Pela Paz.

Reflexões e diálogos
Também foram realiza-

das atividades que promo-
veram a participação direta 
dos alunos nas reflexões e 
diálogos, na aplicação e in-
terpretação dos textos, poe-
mas, histórias afrobrasilei-
ras, músicas, documentários, 
vídeos e filmes. As atividades 
desenvolvidas permitiram ao 
aluno compreender a diver-
sidade afrobrasileira, com a 
organização de um encontro 
cultural, que contou com a 
exposição e a degustação de 
comidas de origem africana.

Outras atividades reali-
zadas pelo projeto foram as 
aulas de campo na comuni-
dade quilombola do Talha-
do, na cidade de Santa Luzia, 
com a finalidade de unir a 
teoria com a prática, através 
das relações sociais, levando 
o aluno à compreensão do 
tema proposto.

São Paulo (AE) - O Ministé-
rio da Educação divulgou nessa 
quarta-feira, a proposta da Base 
Nacional Comum, documento que 
detalha o que precisa ser ensina-
do aos alunos em cada etapa de 
ensino e disciplina. É a primeira 
vez que o Brasil estabelece um 
currículo nacional com metas 
para o ensino. O documento está 
aberto para audiências públicas e 
seu texto final deve ser aprovado 
em junho de 2016.

Os objetivos de aprendiza-
do, segundo o texto, serão divi-
didos de acordo com o contexto 
de experiências do aluno - de 
abordagem mais lúdica, nos pri-
meiros anos, até conceitos mais 

abstratos, no fim do Ensino Mé-
dio. Além de introdução, em que 
são listados 12 direitos gerais de 
aprendizagem, o documento é es-
truturado em quatro áreas. 

A divisão é por Linguagens, 
Matemática, Ciências da Natureza 
e Ciências Humanas, já prevista em 
leis educacionais e usada no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Cada área se desdobra em discipli-
nas, como Artes ou Química. 

O ministro da Educação Re-
nato Janine Ribeiro disse, em um 
texto de apresentação à base, que 
o currículo comum é importante 
para guiar a formação dos profes-
sores e o material didático usado 
em sala de aula. “Dois rumos im-

portantes serão abertos: primeiro, 
a formação tanto inicial quanto 
continuada dos nossos professo-
res mudará de figura; segundo, o 
material didático deverá passar 
por mudanças significativas, tanto 
pela incorporação de elementos 
audiovisuais quanto pela presen-
ça dos conteúdos específicos que 
as redes autônomas de educação 
agregarão”.

A base comum irá cobrir 60% 
do currículo da educação básica e 
o restante deverá ser formulado 
de acordo com as especificidades 
locais. O objetivo da base é que se 
estabeleça o que o aluno precisa 
saber em cada etapa, mas a forma 
como se dá o ensino é livre.

Currículo único para Educação Básica

Alunos de escola de Santa Luzia desenvolveram uma prática reflexiva sobre a identidade racial, em escala global, nacional e local

Agricultores familiares passam a 
contar, a partir de agora, com todas 
as informações  necessárias quanto ao 
meio ambiente, pluviometria, estiagens 
e umidade de solo,  com a instalação de  
plataformas  agrometeorológicas em 
todo o Semiárido da Paraíba. A informa-
ção é do presidente da Gestão Unifica-
da, Nivaldo Magalhães, que coordenou, 
na manhã dessa quarta-feira, na sede 
do Instituto de Terras e Planejamento 
Agrícola (Interpa), reunião para discutir 
sobre a operacionalização das platafor-
mas.  

A iniciativa faz parte de um acor-
do de cooperação técnica do Governo 
da Paraíba com o Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, por meio do 
Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) 
e executada pela Emater, em parceria 
com a Agência Executiva da Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa).  Das 
42 plataformas previstas, já foram insta-
ladas 24, nos municípios de Picuí, Sole-
dade, Juazeirinho, Piancó, Santana dos 
Gorrotes, Condado, Pombal, Paulista 

Sousa, Uiraúna, São José da Lagoa Tapa-
da, Patos, Santa Terezinha, Jericó, Brejo 
do Cruz, Solânea, Salgado de São Félix, 
Barra de Santa Rosa. Catolé do Rocha, 
Umbuzeiro, Barra de Santana, Campina 
Grande, Queimadas e Massaranduba. 

De acordo com o diretor técnico 
da Emater, empresa integrante da Ges-
tão Unificada Emater/Emepa/Interpa, 
vinculada à Secretaria de Estado do De-
senvolvimento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), Vlaminck Saraiva, as pla-
taformas também vão contribuir com 
ações preventivas para minimizar os 
impactos adversos de colapsos de safras 
da agricultura familiar. As 42 estações 
agrometeorológicas vão beneficiar os 
municípios das regiões administrativas 
da Emater em Areia, Itabaiana, Solânea, 
Campina Grande, Serra Branca, Picuí, 
Patos, Princesa Isabel, Pombal, Sousa, 
Cajazeiras, Itaporanga e Catolé do Ro-
cha. Após a implantação das platafor-
mas, os dados coletados serão transmi-
tidos em tempo real, via satélite, para o 
sistema do Cemaden e toda população 
terá acesso às informações.

Governo instala plataformas 
agrometeorológicas no Estado 

MEIO AMBIENTE, PLUVIOMETRIA E SOLO
A metodologia Liga Pela 

Paz foi utilizada nas aulas do 
primeiro ao quinto ano do 
Ensino Fundamental. Nela, 
nove personagens traduzem 
valores como amizade, alegria, 
respeito ao idoso, amor, res-
peito ao meio ambiente e ao 
próximo, otimismo, liberdade, 
paz e solidariedade. A riqueza 
desses personagens auxilia as 
crianças a compreenderem 
suas emoções e a interagir de 
forma mais harmoniosa com 
os colegas. Há encenações, 
danças, músicas, caminhadas 
reflexivas que aproximam os 
alunos, tornando-os mais em-
páticos, compartilhando sabe-
res e emoções, despertando-os, 
também, para valorização da 
sua história e compreensão da 
relação com o outro.

Os resultados alcança-
dos destacam-se nos pontos: 
envolvimento e integração da 
comunidade quilombola com 
a escola; aceitação e autova-
lorização dos alunos afro-bra-
sileiros da sua origem racial; 
mudança de atitude do aluna-
do com respeito e tolerância 
à diversidade racial na escola. 
Outros resultados alcançados 
foram a implementação da Lei 

10.639/03 nas atividades cur-
riculares e prática pedagógica 
interdisciplinar, além da for-
mação de banda afro, grupo de 
capoeira e banda de percussão. 
“Os educadores perceberam, 
também, uma significativa 
mudança no comportamento 
de seus alunos, destacando 
a importância da educação 
emocional e social para a re-
dução da violência e melhoria 
da aprendizagem. Os alunos 
apresentam-se mais focados, 
calmos e participativos e inte-
ragem com amigos e adultos 
de forma mais alegre, comu-
nicativa e respeitosa”, finalizou 
Maria Auxiliadora Cartaxo.

É o caso do Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI), 
ferramenta utilizada para a 
tramitação eletrônica de do-
cumentos. O uso do SEI gera 
economia no uso de papel e 
impressão e também acelera 
os processos administrativos 
das instituições.

 “Existe a necessidade de 
compartilharmos softwares 
que beneficiem a gestão nos 
órgãos da administração pú-
blica federal, o SEI é um gran-
de exemplo deles”, afirmou 
Heckert. 

Ações traduzem valores País propõe
reduzir em 40% 
uso de gases que 
destroem ozônio

Nessa quarta-feira ocor-
reu o Dia Internacional para 
a Preservação da Camada de 
Ozônio e o Brasil tem motivos 
para comemorar. Entre 2012 
e 2015, o País reduziu em 
16,6% o uso de substâncias 
com potencial de destruir o 
ozônio, segundo o Ministério 
do Meio Ambiente. O resulta-
do supera a meta de 10% de 
redução prevista pelo Proto-
colo de Montreal para países 
em desenvolvimento. A nova 
meta brasileira, para 2020, 
é eliminar em 40% o uso de 
matérias-primas danosas à 
camada de ozônio, com a mu-
dança das tecnologias usadas 
por setores industriais, em 
especial os de espumas de 
poliuretano e refrigeração. O 
Protocolo de Montreal é um 
compromisso firmado por 
197 países para proteger a 
camada de gás ozônio que 
circunda o planeta e filtra os 
raios solares UVB, prejudi-
ciais à saúde. 

FOTO: Clinton Medeiros
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2015

Aos 15 dias do mês de Setembro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião de 
Bozzano - Centro - Itapororoca - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005, Decreto Municipal nº 00015, 
de 04 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2015 que objetiva o registro 
de preços para: Aquisição de licença de uso de um Sistema de Gestão de Saúde Pública - Atenção 
Básica e dos equipamentos necessários para sua operacionalização, conforme especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ITAPOROROCA - CNPJ nº 12.099.621/0001-53PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPOROROCA - CNPJ nº 09.165.176/0001-78.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2015

Aos 15 dias do mês de Setembro de 2015, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de 
Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei 
Damião de Bozzano - Centro - Itapororoca - PB, nos termos 
da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal nº 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005, 
Decreto Municipal nº 00015, de 04 de Janeiro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00019/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de licença de uso de um Sistema de Gestão de 
Saúde Pública - Atenção Básica e dos equipamentos 
necessários para sua operacionalização, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 
; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA - CNPJ 
nº 12.099.621/0001-53PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA -
CNPJ nº 09.165.176/0001-78.

VENCEDOR: NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP
CNPJ: 05.621.288/0001-35
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 Instalação da 

Plataforma Tecnológica, 
compreendendo a 
preparação dos 
dispositivos móveis 
para a 
operacionalização da 
solução.

SERVIÇOS UND 100 22,00 2.200,00

2 Implantação do Sistema 
de Gestão de Saúde 
Pública - Atenção 
Básica, incluindo o 
treinamento dos 
usuários e a 
consultoria de 
implantação. 

SERVIÇOS UND 100 95,00 9.500,00

3 Licenças de Uso mensais 
do Sistema de Gestão de 
Saúde - Atenção Básica,
para Agentes 
Comunitários de Saúde 
pelo prazo de 12 meses.

SERVIÇOS UND 1001.416,00141.600,00

4 Dispositivos móveis 
(Tablets) para permitir 
a operacionalização do 
Sistema que apresentem 
especificações mínimas 
de acordo com o 
mencionado neste Termo 
de Referência

SAMSUNG UND 110 580,00 63.800,00

TOTAL 217.100,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 
(doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo 
Municipal de Saúde de Itapororoca firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos 
quantitativos estimados, facultando-se a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca 

firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
- CNPJ nº 09.165.176/0001-78, que também é o órgão gerenciador responsável pela administra-
ção e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00019/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP .
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 217.100,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Mamanguape.
Itapororoca - PB, 15 de Setembro de 2015

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA
Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

                                                

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.08.042

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES, DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO.

EMPRESA: SP UTILIDADES LTDA – EPP
CNPJ: 05.611.263/0001-50

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VENCIDOS V. TOTAL
01 até o 84 R$      51.392,30

TOTAL R$      51.392,30
Cinquenta e Um Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as 
contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro,
por intermédio do Prefeito Municipal, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Lagoa de Dentro - PB, 16 de Setembro de 2015.

FABIANO PEDRO DA SILVA
Prefeito Constitucional

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N237/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/10/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de extintor de incêndio, destinado a Secretaria de Estado da 
Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01173-6
João Pessoa, 16 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N286/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de coletor de material perfurocortante, destinado ao Hospital 
da Policia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01179-6
João Pessoa, 16 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

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS CEL/PAC Nº 01/2015 (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 

15-01181-9). PROCESSO SEIRHMACT Nº 00010.002457/2015. OBJETO: SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
TECNOLÓGICO DE OBRAS E FORNECIMENTOS DA CONCLUSÃO DA RECONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM CAMARÁ/PB. DATA: 21/10/2015. HORA: 15:00 horas – horário local. LOCAL: Av. 
Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/
PB - CEP: 58.040-300. FONES: (83) 3218-5275/ 3218-4326/ 3218-4320. E-MAIL: celpac_2012@
hotmail.com. João Pessoa, 16 de setembro de 2015.

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL/PAC

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº 15-00566-3
Com base na documentação inserida no Processo 0729/2015/SEIRHMACT, que trata dos pro-

cedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº03/2015, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA ADUTOR NOVA 
CAMARÁ - 1ª ETAPA, conforme Especificações Técnicas e demais elementos técnicos constantes 
no Termo de Referência e demais anexos constantes no Edital e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Empre-
sas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame a 
Empresa GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001-66.

HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, que apresentou proposta 
financeira de menor preço e mais  vantajosa para a Administração, com proposta de preços de  
R$ 862.024,34 (oitocentos e sessenta e dois mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), 
devendo ser notificada para a assinatura do Contrato, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, que rege as licitações e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 14 de Setembro de 2015.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

mente autorizada pela Portaria nº 006/2015, torna público para o conhecimento dos interessados 
o RESULTADO DO JULGAMENTO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO da Tomada de 
Preços Nº 002/2015, tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção 
de Escola Municipal com 04 (quatro) salas de aula, conforme especificações contidas nos anexos. 
Após análise das propostas de preço e de suas planilhas de composição, verificou-se que a empresa 
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 03.263.984.0001/91 apresentou 
proposta de preço de acordo com o previsto no edital, motivo pelo qual a mesma encontra-se 
classificada e foi vencedora do certame com a proposta no valor R$ 511.352.61 (quinhentos e 
onze mil trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e um centavos). A empresa BANDEIRAN-
TES CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA-ME, CNP: 14.224.419/0001-31 teve sua proposta 
desclassificada, pois não cumpriu o que preceituava a alínea “e”, “f” da cláusula 8.1 do Edital, bem 
como apresentou quantitativos unitários diferentes dos constantes no anexo I do Edital. A empresa 
RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ: 18.833.963/0001-31 teve sua 
proposta desclassificada, pois não cumpriu o que preceituava a alínea “e”, “f” da cláusula 8.1 do 
Edital. A empresa CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA-ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06 teve sua 
proposta desclassificada, pois não cumpriu o que preceituava a alínea “f” da cláusula 8.1 do Edital; 
e a empresa 3JT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 19.549.100/0001-08 teve sua proposta desclassi-
ficada, pois não cumpriu o que preceituava a alínea “f” da cláusula 8.1 do Edital.  Em cumprimento 
ao art. 109 da Lei 8666/93 a PMM torna público que após a data desta publicação abre-se o prazo 
recursal de acordo com a legislação em vigor. Comunicamos ainda que toda a documentação 
encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da PMM.

Mamanguape, PB – 16 de setembro de 2015.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 15 de Setembro de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: SP UTILIDADES LTDA – EPP, no valor de R$ 51.392,30  

(Cinquenta e Um Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos), pelas razões expostas 
no referido Laudo.

Lagoa de Dentro - PB, 16 de Setembro de 2015.
Fabiano Pedro da Silva

Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 024/2015, Processo nº 2015.08.042, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: SP UTILIDADES LTDA – EPP, no valor de R$ 
51.392,30  (Cinquenta e Um Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos).

Lagoa de Dentro - PB, 16 de Setembro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

RIVALDO LEONDINO DA COSTA SILVA – CNPJ/CPF Nº 09.677.004/0001-83, Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1862/2015 em João Pessoa, 10 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS E PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.  Na(o) – RUA ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS Nº 51 CENTRO 
Município: ARACAGI – UF: PB: Processo: 2015-001407/TEC/LO-9532.

IMPERIUM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – CNPJ/CPF Nº 10.599.180/0001-23 
- Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  
Licença Operacional (L.O.) n.º 1849/2015 em  João Pessoa, 10 de Setembro de 2015 – Prazo de 
730 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR. Na Rua Vanja 
Viana Sales – QD 067 LOTE 0377 - Aeroclube - Município: João Pessoa – UF: PB. Processo  n.º 
2015-003692/TEC/LO-0058.

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOREIRA LTDA. – CNPJ Nº 06.957.860/0001-02 
Torna público a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença 
de Instalação (L.I.) n.º 1846/15 em 09 de Setembro de 2015 Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na RUA ALCEBIADES DA CUNHA – QD. 07 – LT. 
292 - BANCARIOS - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-007766/TEC/LI – 3595.

LUCIA QUERINO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 09.220.014/0001-95, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1758/2015 
em João Pessoa, 26 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO VARE-
JISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS Na(o) AVENIDA CARNEIRO 
DA CUNHA – Nº 435  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-007201/TEC/LO-6425.

MARIA VILMA VIEIRA DE ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 21.389.984/0001-14, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1873/2015 em João Pessoa, 11 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração 
de Água para Dessalinização pelo o Processo de Osmose Reversa Na(o) -  SÍTIO POMBAS – ZONA 
RURAL Município: RIACHO DOS CAVALOS – UF: PB. Processo: 2015-001022/TEC/LO-9475.

JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO – CNPJ/CPF Nº 612.458.444-15, Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1871/2015 
em João Pessoa, 11 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: DANCETERIA 
COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO AMPLIFICADO Na(o) – RUA JOSE NICOLAU, 
107 – CENTRO  Município:  CAAPORA – UF: PB. Processo: 2012-000631/TEC/LO-2366.

RPA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.418.417/0001-10, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1831/2015 
em João Pessoa, 9 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO 
DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO PRISMÁTICO. Na(o) – RUA HORACIO TRAJANO, QD 260, LT 80, 
CRISTO REDENTOR  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004689/TEC/LO-0335.

Fatores ambientais contribuem 
para o aumento da obesidade
Doença está relacionada 
também com tecnologia, 
poluição e falta de sono 

Que a obesidade está di-
retamente ligada aos excessos 
alimentares e ao sedentarismo 
muita gente sabe. No entanto, 
o “Ten Putative Contributors 
to the Obesity Epidemic”1, ar-
tigo recente publicado na Cri-
tical Reviews in Food Science 
and Nutrition, apresentou evi-
dências de que fatores como 
a poluição, tecnologia, sono e 
até mesmo o ar condicionado 
podem favorecer o desenvol-
vimento da doença. A revisão 
mostra que, além das causas 
genéticas, o ambiente e a vida 
moderna têm contribuído 
muito para o aumento dos ca-
sos da obesidade no mundo. 

Segundo o Dr. Marcio 
Mancini, endocrinologista e 
responsável pelo Grupo de 
Obesidade e Síndrome Meta-
bólica do Hospital das Clíni-
cas da USP, 40% a 60% das 
pessoas obesas têm a doença 
por origem genética. Isso sig-
nifica ter propensão a engor-
dar, mesmo que o consumo de 
calorias não seja exagerado. 
Por outro lado, o estudo mos-
tra que alguns fatores ambien-
tais favorecem a incidência do 

A Confederação 
dos Trabalhadores do 
Serviço Público Fede-
ral (Condsef) anunciou 
nessa quarta-feira que, 
em protesto contra as 
medidas de austeridade 
fiscal anunciadas pelo 
Governo Federal, fará 
na próxima quarta-feira  
paralisações em todos os 
Estados. De acordo com 
a assessoria da entidade, 
outras 20 entidades sin-
dicais devem participar 
do movimento, chama-
do Dia Nacional de Luta.

De acordo com a 
Condsef, estão previstas 
atividades em frente a 
diversos órgãos do Go-
verno Federal. Os orga-
nizadores afimaram que 
as medidas de austerida-
de não se justificam por 
não estarem focadas nas 

áreas onde realmente 
há excesso de recursos. 
Por meio da assessoria, a 
entidade informou que 
o governo “não está ti-
rando da gordura” para 
atingir a meta fiscal.

Representando cer-
ca de 800 mil servidores 
– metade dos quais já 
aposentada – a Condsef 
acredita que, devido à 
preocupação causada 
pelo anúncio do gover-
no, a paralisação alcance 
uma adesão “bastante 
significativa”, uma vez 
que as medidas preveem 
suspensão de concursos 
e a eliminação do cha-
mado abono de perma-
nência, concedido aos 
servidores que atingem 
condições para aposen-
tadoria, mas continuam 
a trabalhar.

Protesto ocorre dia 23 
contra medidas fiscais 

SERVIDORES FEDERAIS

40% a 60% das pessoas obesas têm a doença por origem genética, diz a USP 

problema, como a poluição e 
exposição a outros produtos 
químicos: os compostos pre-
sentes na poluição, em certos 
plásticos, pesticidas e solven-
tes podem alterar o metabolis-
mo e a produção hormonal, in-
fluenciando no ganho de peso.

Aparelhos como telefo-
ne sem fio, controles remo-
tos, eletrodomésticos multi-
funcionais e vidros elétricos 
substituem a força muscular, 

fazendo com que as pessoas se 
movimentem menos. Ambien-
te termoneutro: antigamente, 
se gastava uma quantidade 
considerável de energia para 
equilibrar a temperatura do 
corpo. 

Com o uso de ar condi-
cionado e aquecedores de 
ambiente, o corpo não precisa 
mais se adaptar já que os apa-
relhos mantêm a tempera-
tura ideal, proporcionando 

menor gasto de energia. Nas 
últimas décadas o ser huma-
no vem dormindo cada vez 
menos, em parte devido ao 
uso crescente de aparelhos 
com display de LED, usados 
na hora de ir dormir. Uma 
noite mal dormida implica 
na produção reduzida de 
melatonina, hormônio que 
rege vários outros ritmos 
metabólicos do organismo 
além do sono. 

FOTO: Reprodução/Internet



Responsavel.: MARIA DO CARMO RAMOS DE BRITO
CPF/CNPJ....: 499008974-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053603
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO VELOSO CAS-
SIANO
CPF/CNPJ....: 486113874-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.149,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054057
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MARQUES 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 040268964-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.111,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053872
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 108900414-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054891
Responsavel.: MILLENA K. DANTAS DE ALMEIDA M
CPF/CNPJ....: 006326451/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053694
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.887,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053782
Responsavel.: PRO-RISO CLINICA ODONTOLOGICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 002487962/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.092,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053981
Responsavel.: RINCON BARUC CONSTRUTORA E 
INCORP L
CPF/CNPJ....: 012726954/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051870
Responsavel.: RONEIDE MONTEIRO FELIPE
CPF/CNPJ....: 874428844-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052567
Responsavel.: VILA GRANDE ENGENHARIA CONS-
TRUCOES
CPF/CNPJ....: 012296540/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054788
Responsavel.: VINICIUS FERNANDES DE CARVA-
LHO ROCH
CPF/CNPJ....: 486668904-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.856,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053885
Responsavel.: WJR CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 013265800/0001-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.841,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053987
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,  17/09/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053765
Responsavel.: COND PORTO MAREA RESID
CPF/CNPJ....: 003956233/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053706
Responsavel.: D.J. CORREIA COMERCIO E SER-
VICOS LT
CPF/CNPJ....: 004013270/0001-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.322,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053994
Responsavel.: EMERSON LIMA RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ....: 003619395/0001-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.775,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054003
Responsavel.: FABIA DANIELA CARVALHO DOS ANJOS
CPF/CNPJ....: 024249194-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054682
Responsavel.: FRANCISCO MEDEIROS DELGADO 
LESSA
CPF/CNPJ....: 085465464-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.295,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054094
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 009121674/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053192
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 009121674/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053193
Responsavel.: JOCILENE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 054939324-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            376,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052295
Responsavel.: JOSE ALBERTO BERNARDO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 031212304-33
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.252,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053952
Responsavel.: JOSE FERNANDO GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 201269489-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.166,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054855
Responsavel.: JOSIMARY ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019819730/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            401,59
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053727
Responsavel.: LOANA CAVALCANTE SELPA
CPF/CNPJ....: 854171494-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.034,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054140

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

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 

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.

RECANTO PE DE SERRA LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.202.219/0001-90 Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1662/2015 
em João Pessoa, 19 de agosto de 2015 - Prazo: 720 dias. Para a atividade de: ECOTURISMO, 
TURISMO PEDAGOGICOS, ESPORTE RADICAIS E SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTES 
Na(o) - ESTRADA DO ST. QUATI - ST. QUATI - Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 
2013-008263/TEC/LP - 1966.

 Mercúrio Saúde Comércio Serviços e Locações
A Mercúrio Saúde Comércio Serviços e Locações LTDA ME torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para sua atividade principal: Comércio 
Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; e 
suas atividades secundárias: Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 
Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Aluguel de equipamentos científicos, médicos 
e hospitalares, sem operador, situado na Rua Leonel Coelho, nº. 365, no bairro de Pedro Gondim, 
na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba.

REDE MENOR PREÇO SUPERMERCADOS LTDA torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para edificação de empreendimento comercial de uso 
SP (Supermercado) situado na Av. Geraldo Costa, no Bairro de Manaira.

REDE MENOR PREÇO SUPERMERCADOS LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para instalação de um empreendimento comercial 
de uso SP (Supermercado) situado na Av. Geraldo Costa, no Bairro de Manaira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE Nº 00029/2014 - CPL

Processo Nº: 140508TP0008
Solicitante: Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Rural
Modalidade: Tomada de Preço Nº 0008/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Joca Claudino.
Contratada: SERVCON Construções, Comércio e Serviços LTDA. CNPJ Nº 10.997.953/0001-20.
Objeto: Rescisão unilateral do contrato administrativo n° 00029/2014 – CPL, firmado com a 

empresa SERVCON Construções, Comércio e Serviços LTDA, que ora se rescinde com fundamento 
no art. 78, incisos I, V e XII da Lei nº 8.666/93, pelo fato de a contratada descumprir com suas obri-
gações contratuais, especialmente por paralisar injustificadamente a execução da obra, bem como 
por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, situações devidamente 
apuradas em processo administrativo.

Data da Rescisão: 15 de setembro de 2015.
LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE Nº 00045/2013 - CPL

Processo Nº: 131016TP00001
Solicitante: Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Rural
Modalidade: Tomada de Preço Nº 0001/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Joca Claudino.
Contratada: TECNOVA Construção Civil LTDA. CNPJ Nº 14.958.510/0001-80
Objeto: Rescisão unilateral do contrato administrativo n° 00045/2013 – CPL, firmado com a 

empresa TECNOVA Construção Civil LTDA, que ora se rescinde com fundamento no art. 78, incisos 
I, V e XII da Lei nº 8.666/93, pelo fato de a contratada descumprir com suas obrigações contratu-
ais, especialmente por paralisar injustificadamente a execução da obra, bem como por razões de 
interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, situações devidamente apuradas em 
processo administrativo.

Data da Rescisão: 15 de setembro de 2015.
LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 
00016/2014 - CPL

Processo Nº: 140218TP0002
Solicitante: Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Rural
Modalidade: Tomada de Preço Nº 0002/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Joca Claudino.
Contratada: SERVCON Construções, Comércio e Serviços LTDA. CNPJ Nº 10.997.953/0001-20.
Objeto: Rescisão unilateral do contrato administrativo n° 00029/2014 – CPL, firmado com a 

empresa SERVCON Construções, Comércio e Serviços LTDA, que ora se rescinde com fundamento 
no art. 78, incisos I, V e XII da Lei nº 8.666/93, pelo fato de a contratada descumprir com suas obri-
gações contratuais, especialmente por paralisar injustificadamente a execução da obra, bem como 
por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, situações devidamente 
apuradas em processo administrativo.

Data da Rescisão: 15 de setembro de 2015.
LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE Nº 2.08.015/2014/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/ SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA-EPP. OBJETO CONTRATUAL: 
EXECUÇÃO DE OBRAS  E SERVIÇOS  DE TERRAPLAGEM  E PAVIMENTAÇÃO  EM PARALE-
LEPIPEDOS  DA  RUA RIACHUELO, TRECHO COMPREENDIDO  ENTRE  A RUA PROFESSOR 
ARIEL/ RUA ISAAC CATÃO, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 
DE 120 (CENTO VINTE) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, I, § 1º E § 2º, DA LEI 
8666/93, INALTERADA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08/004/2014/CSL/SECOB/PMCG.  ASSINAM: 
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E MAXNOÁ BIZERRA LEITE. DATA DE ASSINATURA: 01/09/2015.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços 
nº. 00005/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: LORENA E ÁDRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME 

- CNPJ nº 15.407.975/0001-06
OBJETO: Serviços de construção de rede coletora de esgoto sanitário na rua Antônio Ramalho 

Diniz no município de Ibiara.
VALOR GLOBAL: R$ 30.013,91 (trinta mil treze reais e noventa e um centavos)
VIGÊNCIA: da assinatura até: 31.12.2015.

Ibiara - PB, 16 Setembro de 2015.
Pedro Feitoza Leite 

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00041/2015, para aquisição de medicamentos de auto custo destinados a Secretaria 
de Saúde e ADJUDICO o seu objeto a empresa: ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-
-ME, CNPJ nº 01.131.601/0001-04, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 73.129,21 
(setenta e três mil e cento e vinte e nove reais e vinte e um centavos), conforme carta proposta e 
Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 03 de agosto de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 
Republicado por incorreção 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00005/2015, para cujo objeto é os serviços de construção de 
rede coletora de esgoto sanitário na rua Antônio Ramalho Diniz no município de Ibiara, conforme 
edital e ADJUDICO o seu objeto, a empresa: LORENA E ÁDRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E 
LOCAÇÕES LTDA – ME - CNPJ nº 15.407.975.0001-06, classificada a sua proposta de preços com 
o valor de R$ 30.013,91 (trinta mil treze reais e noventa e um centavos), declarada a vencedora do 
certame, conforme proposta de preços, análise e julgamento da comissão de licitação.

Ibiara - PB, 15 setembro  de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2015
OBJETIVO: Seleção de empresas ou consórcio de empresas para a outorga de concessão e 

exploração dos serviços de transporte público de passageiros, no Município de Patos – PB, orga-
nizado em lote único de linhas,conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 05/11/2015, às 09hs. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 16 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos e de iluminação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 13.725,50.

Duas Estradas - PB, 16 de Setembro de 2015
EDSON GOMES DE LUNA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2015
OBJETIVO: Execução dos serviços de conclusão da UPA-Unidade de Pronto Atendimento, 

no bairro Jatobá, na cidade de Patos/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS do edital.
ABERTURA: 06/10/2015, às 09:00hs.(Horário Local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 16 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº  038/2015
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 15.09.2015, onde lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

038/2015. LÊIA-SE CORRETAMENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

MÃE D’ÁGUA - PB, 16 de Setembro de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 01 de outubro de 2015 as 13h00min. Objetivo: Eventual Aquisição 
parcelada de Equipamentos e material de informática, destinados à manutenção das Secretarias 
Municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 13h00min 
Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos, 16 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Munici-
pal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 05 de outubro de 2015 as 10h00min. Objetivo: Aquisição 
de ataúdes funerais e serviços de traslados funerários destinados a doação as pessoas carentes 
deste município Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de 
Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 
13h00min Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos, 16 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo nº 259/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015 - OBJETO: Contratação de empresa para em serviços técnicos 

especializados, para assessoria administrativa em assuntos ligados ao Setor de Recursos Humanos 
na área Previdenciária na área Previdenciária, FGTS e PIS/PASEP, conforme Termo de Referência.

ABERTURA: 21/09/2015, às 10h30min.
REGULAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RECURSOS FINANCEIROS: próprios.
CPL: Portaria nº 001/2015
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sede da Pre-

feitura Municipal de Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone 
(0xx83) 34591048 , no horário das 07:00 às 11:00 horas - Nova Olinda, 16 de setembro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo nº 260/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Assessoria Técnica Pedagógica, junto à Secretaria de Educação do 
Município de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência.

ABERTURA: 21/09/2015, às 11h30min.
REGULAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RECURSOS FINANCEIROS: próprios.
CPL: Portaria nº 001/2015
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sede da Pre-

feitura Municipal de Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone 
(0xx83) 34591048 , no horário das 07:00 às 11:00 horas - Nova Olinda, 16 de setembro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para implantação de 01 (um) sistema coletivo de abastecimento 
de água do Programa Água para Todos, destinado a Rua do Ouro, comunidade de Salema, deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 15 de Setembro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para implantação de 03 (três) sistemas coletivos de captação, 
armazenamento e distribuição de água do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso 
da Água - Água para Todos, para consumo humano nas comunidades rurais: Boa Vista, Maracujá 
e Piabuçu, localizadas neste município . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 15 de Setembro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG
PROC. ADMINISTRATIVO  Nº 2.08.022/2015/CSL/SECOB/PMCG

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E 
POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 
003/2015, DE 06 DE MARÇO DE 2015. E AINDA, PELO ART. 51, “CAPUT” C/C O ART. 21, DA LEI 
Nº. 8.666/93, ALTERADA, COMUNICA AOS INTERESSADOS, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO, 
SOB A MODALIDADE CONCORRENCIA Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG, DO TIPO TÉCNICA 
E PREÇO,POR  LOTE, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE TEM 
COMO OBJETO A: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAM-
PINA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E O APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E 
RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MU-
NICÍPIO CONFORME ESPECIFICADO, BEM COMO O LEVANTAMENTO EM CAMPO DOS ATIVOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA”, NO DIA 05/11/2015, ÀS 10:00 HORAS,EM SESSÃO PÚBLICA PARA 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS FINANCEIRAS DOS INTERESSADOS 
DO RAMO, E DE ACORDO COM O OS AUTOS DO PROCESSO Nº 2.08.022/2015/CSL/SECOB/
PMCG. O EDITAL E DEMAIS INFORMAÇÕES ESTARÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS 
À RUA TREZE DE JUNHO, 329, 5º ANDAR – SALA 503 - CENTRO – CAMPINA GRANDE-PB, NO 
HORÁRIO COMERCIAL, FONE (FAX) (83)3322-6261 E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://
WP.PORTALSECOB.COM/CATEGORY/LICITACOES/.

                               CAMPINA GRANDE,15 DE SETEMBRO DE 2015.
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE DA CS L /SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

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 08:00 horas do dia 
02 de Outubro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de 
pessoa jurídica para serviços de recarga de cartuchos jato de tinta colorido e preto de diversos tipos 
e modelos, toners e locação de impressora de médio e pequeno porte para atender as necessidades 
de todas as secretarias deste Município.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, 15 de Setembro de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 00020/2015-CPL

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Escola do Ensino 
Fundamental Rural com 6 Salas de Aula na localidade “SÍTIO DISTRITO DE TANQUES”, Município 
de Poço Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00001/2015. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência, previsto na Cláusula Sétima do Contrato, 
que será prorrogado para mais 06 (seis) meses, passando portanto a vigorar até o dia 02 de Junho 
do ano de 2016. Fica as demais Cláusulas contratuais inalteradas. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Poço Dantas e a Empresa CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA. Data 
de Assinatura: 04 de Setembro de 2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 00021/2015-CPL

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Escola do Ensino 
Fundamental Rural com 4 Salas de Aula na localidade “SÍTIO GARRANCHO”, Município de Poço 
Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00002/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação. OBJETO 
DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência, previsto na Cláusula Sétima do Contrato, que será 
prorrogado para mais 08 (oito) meses, passando portanto a vigorar até o dia 28 de Junho do ano 
de 2016. Fica as demais Cláusulas contratuais inalteradas. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Poço Dantas e a Empresa CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA. Data de Assinatura: 
04 de Setembro de 2015.

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 059/2015

CONTRATO Nº 218/2015 - Contratado(a): TR Publicidade Ltda ME. Objeto: Prestar fornecimento 
parcelada de adesivo, faixa, banner e placa, em impressão digital. Valor Contratado: R$ 119.940,00.  
Recursos: Próprio, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 
11/09/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 11 de setembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIALNº 063/2014
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 

e Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. Objeto:Aquisição parcelada de polpa de frutas, destinados 
às deversas secretarias da administração. Aditivo: Percentual de 24,99% sobre o valor contratado, 
ficando acrescido em R$ 9.738,22 passando-se seu valor original de R$ 38.968,40para R$ 48.706,62. 
Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Oitava do Contrato do 
PREGÃO PRESENCIALNº 063/2014. Assinatura: 19/08/2015.

Bayeux/PB, 19 de agosto de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00023/2015.
OBJETO: Aquisição de frutas e verduras para a Saúde.
ABERTURA: 14/09/2015 as 16:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 15/09/2015. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

15 de Setembro de 2015
PROCESSO Nº 045/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015
INSTRUMENTO: Contrato para LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO 

DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, edição 2015.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
                 ADRIANO DOS SANTOS JALES
OBJETO: Contrato para LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS 

FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, edição 2015, subordinados a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 29.058,50(Vinte 
e Nove Mil, Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.39 -   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO
Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB

ADRIANO DOS SANTOS JALES
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 045/2015, referente a Licita-
ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 036/2015 de 27 de Agosto de 
2015, com abertura para 11 de Setembro de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos 
termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
ADRIANO DOS SANTOS JALES, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.115.086/0001-47, e INSC. EST. nº. 
ISENTO, estabelecida à Rua Arquimedes Gomes de Sousa, S/N - Centro, Cajazeiras, Estado da 
Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 29.058,50 (Vinte e Nove Mil, Cinquenta e Oito Reais e 
Cinquenta Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 15 de Setembro de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
O Pregoeiro Oficial torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do PRE-

GÃO PRESENCIAL nº 00028/2015, que objetiva Aquisição parcelada de Móveis administrativos, 
eletroeletrônicos, condicionadores de ar, destinados a manutenção das diversas Secretárias deste 
Município, do dia 24 de Setembro de 2015, às 14:00 horas para o dia 30 de Setembro de 2015, no 
mesmo local e horário divulgado anteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 ás 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 16 de Setembro de  2015

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 16 de Setembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ponto Eletrônico 
Biométrico, Cadastrador de Digitais - Ampla Participação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 16 de Setembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Outubro de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Bobinas Termo Sensíveis. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00  horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 16 de Setembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: Aquisição de frutas e verduras 
para a Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Conde - PB, 15 de Setembro de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Assistência Social

COMISÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 3.8.6.01/2014. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresas IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Frutas e Verduras, proveniente da Ata de Registro de Preços nº. 1.6.5.01/2014/ Fundo 
Municipal de Assistência Social OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo 
a o acréscimo no valor de R$ 17.095,00(Dezessete mil e noventa cinco reais) dias ficando a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
17 de Julho de 2015.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.2.002/2015

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Tomada de Preços nº. 0.2.002/2015, que em como objetivo a Contratação de Empresa Especiali-
zada em Realizar Concurso Público para Provimento de vagas para cargos públicos no Município de 
Monteiro - PB, e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: CONPASS – CONCURSOS PUBLICOS 
E ASSESSORIAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 07.909.631/0001-77, com proposta no valor de 
R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

Monteiro - PB, 16 de Setembro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 16 de Setembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de material de expediente destinado ao Fundo Municipal 

de Saúde de Uiraúna - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2074 MANUTENCAO DO FUN-

DO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0040.2075 
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 110101 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0040.2102 MANUTENCAO DO SAMU 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 21.00 SECRETARIA DE SAUDE 10.122.2000.2009 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE SAUDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00051/2015 - 16.09.15 - JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 38.190,12

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado e diário 
de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 
38.190,12.

Uirauna - PB, 16 de Setembro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de especializados de ultrasso-

nografia, com equipamento próprio da contratante, compreendendo consultas, exames e elaboração 
de laudos técnicos, destinados aos pacientes do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 
29/09/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 16 de Setembro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: Locação de 02 (dois) 
veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOSÉ DA SILVA - R$ 6.000,00; MAURO 
FELIX DOS SANTOS - R$ 6.000,00.

Sertãozinho - PB, 01 de Setembro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação 

deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS e MDE: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00062/2015 - 02.09.15 - MARIA JOSÉ DA SILVA - R$ 6.000,00; CT Nº 
00063/2015 - 02.09.15 - MAURO FELIX DOS SANTOS - R$ 6.000,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0023/2015. Objeto: prorrogação da vigência por 

mais 03 (três) meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado 
de 02/06/2015 e com termino de vigência em 03/09/2015, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a Executar serviços na Reforma e Ampliação da Escola Maria de Lourdes Silva, conforme 
Convênio nº 460/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho, e ainda, constitui objeto deste Termo Aditivo, o acréscimo de 3,72%, do valor original 
contratado, em razão da necessidade de execução de serviços inicialmente não previsto, passando 
o valor global do contrato para R$ 176.869,69. Contratante: Prefeitura Municipal de Sertãozinho – 
Márcia Mousinho Araújo – Prefeita. Contratado: Construtora Paulino e Brasileiro Ltda – EPP,CNPJ: 
14.944.410/0001-03 – Marilúcio de Almeida Paulino - sócio administrador. Justificativa: Considerando 
discrepâncias no orçamento do projeto básico, serviços não previsto em planilha do orçamento do 
projeto básico, como também erros aritméticos na planilha do mesmo, conforme justificativa técnica 
fornecida pelo engenheiro civil desta prefeitura. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Data Termo Aditivo: 01/09/2015. Nova vigência do contrato com 2º Termo Aditivo: 04/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PROGRAMA RADIOFÔNICO (MATUTINO); 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Remigio - PB, 16 de Setembro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00048/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, 

PROGRAMA RADIOFÔNICO (MATUTINO).
ABERTURA: 03/09/2015 as 14:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/09/2015.

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 67/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de prótese dentária para atender o 

Programa Brasil Sorridente no âmbito do Município de São Francisco. Data e Local, às 08:00 horas 
do dia 30/09/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB.

São Francisco, PB, 16 de Setembro de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 68/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na manutenção 

preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 09:00 horas do dia 30/09/2015, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 16 de Setembro de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00054/2015, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para 
execução de serviços de serigrafia de confecção e impressão de adesivos, crachás, banners, etc., 
de uso da Prefeitura Municipal de São Francisco; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SOBREIRA & LIMA LTDA-ME - R$ 120.060,00.

São Francisco - PB, 01 de Setembro de 2015
JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2015, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para 
fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos que circulam a 
localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximadamente Km 100; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Francisco - PB, 01 de Setembro de 2015
JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

Prefeitura Municipal de São José do Bonfim 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 09:00 horas do dia 07 de outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, para: contratação de empresa 
especializada para reforma do TELECENTRO – BIBLIOTECA – CENTRO DIA, localizada na Zona 
Urbana, S/N, centro, no Município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 16 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 10:00 horas do dia 07 de outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, para: contratação de empresa 
especializada para construção de anexo Quadra Antunica, localizada na Comunidade Antunica, S/N, 
Zona Rural, no Município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 16 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 11:00 horas do dia 07 de outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada para construção de quadra – São Bento, localizada na Comunidade São Bento, Zona Rural, 
do Município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 16 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00038/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 14:00 horas do dia 30 de setembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de diversos exames médicos e entre outros para o 
Municipio de São José do Bonfim/PB, conforme o edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.66/93 e 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 16 de setembro de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2015
OBJETO: Contratação de profissionais especializado na área médica para prestação de serviços 

consultas, pequenas cirugias entre outros serviços para o Municipio de São José do Bonfim/PB, 
conforme o edital.

INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Dia 07 de outubro 
de 2015, às 14:00 (oito) horas.

LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/
PB, Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, Tel: (83) 3475-1001.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da portaria nº 1.286/1993 do Ministerio da Saúde, Lei 
8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de São José do Bonfim-PB, 
através de sua Comissão de Licitação e contratos.

São José do Bonfim-PB, 16 de setembro de 2015.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2012. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nas comunidades: 
Cacimba, Mulugu, Tingui, Serrote, Santa Catarina e Esperança, no Município de Monteiro – PB, 
conforme Convênio Nº TC/PAC 0047/08/FUNASA no município de Monteiro – PB. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Administrativo nº 006/2012, de vigência por 210 (Duzentos e dez) dias a partir a assinatura do presente 
termo, com vigência de 21 de Março de 2014 a 20 de Outubro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO: este 
Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Décima Sexta do Contrato Primitivo, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – 
Prefeita Constitucional - Monteiro – PB.

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2012. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nas comunidades: 
Cacimba, Mulugu, Tingui, Serrote, Santa Catarina e Esperança, no Município de Monteiro – PB, 
conforme Convênio Nº TC/PAC 0047/08/FUNASA no município de Monteiro – PB. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Administrativo nº 006/2012, de vigência por 210 (Duzentos e dez) dias a partir a assinatura do presente 
termo, com vigência de 17 de Outubro de 2014 a 16 de Maio de 2015. FUNDAMENTAÇÃO: este 
Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Décima Sexta do Contrato Primitivo, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – 
Prefeita Constitucional - Monteiro – PB.

INSTRUMENTO: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2012. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nas comunidades: 
Cacimba, Mulugu, Tingui, Serrote, Santa Catarina e Esperança, no Município de Monteiro – PB, 
conforme Convênio Nº TC/PAC 0047/08/FUNASA no município de Monteiro – PB. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Administrativo nº 006/2012, de vigência por 210 (Duzentos e dez) dias a partir a assinatura do presente 
termo, com vigência de 15 de Maio de 2015 a 14 de Dezembro de 2015. FUNDAMENTAÇÃO: este 
Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Décima Sexta do Contrato Primitivo, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – 
Prefeita Constitucional - Monteiro – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 3.4.001/2015
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 3.4.001/2015, que tem por objeto a Con-
tratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, em favor de: Inácio Justino Maracajá, no Valor Global R$: 13.200,00 (Treze mil e duzentos 
reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e altera-
ções posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e 
Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 21 de Agosto de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMISÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 3.8.6.01/2014. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresas IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Frutas e Verduras, proveniente da Ata de Registro de Preços nº. 1.6.5.01/2014/ Fundo 
Municipal de Assistência Social. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo 
de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de 14 de 
Julho de 2015 a 14 de Setembro de 2015, a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e em conformidade 
com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES 
SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 14 de Julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 3.4.001/2015
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre 

Henrique. Contratado: Inácio Justino Maracajá. CPF: 133.202.034-87. Objeto: Contratação de Ser-
viços de Assessoria e Consultoria Jurídica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
global de R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 
21/08/2015. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 
e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 08.243.3022.2099 – 33.90.36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Felix 
Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Setembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Tecidos, para 
atender às demandas das secretariais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba-PB, 11 de setembro de 2015. 
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro 

EXTRATO DE RESCISÃO
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº. 0058/2015, celebrado entre o Município de Pirpiri-

tuba e a empresa Distribuidora Salutte Ltda - ME, CNPJ: 09.193.047/0001-93. Objeto da Rescisão: 
A Contratada, alegou conforme oficio não ter mais possibilidade de fornecer os produtos (Material 
Odontológico, Hospitalar e Laboratorial), alegando que os preços contratados se tornaram inexequível 
ao mercado. CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 58. II - art. 79, I - art. 78, I e III da 
Lei 8.666/93. Data: 10/09/2015. Rinaldo de Lucena Guedes – Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0021/2014. Objeto: prorrogação da vigência por 

mais 06 (seis) meses, contados do termino do prazo de vigência do segundo termo aditivo datado de 
02/02/2015 e com termino de vigência em 14/07/2015, celebrado inicialmente entre as partes objeti-
vando a executar serviços na Cobertura da Quadra Poliesportivo da Escola Nossa Senhora Aparecida, 
objeto do Termo de Compromisso - PAC 205576/2013, e ainda, constitui objeto deste Termo Aditivo, o 
acréscimo de 19,056%, do valor original contratado, em razão da necessidade de execução de servi-
ços inicialmente não previsto, passando o valor global do contrato para R$ 259.597,72. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba - Rinaldo de Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Construtora 
Costa e Silva Ltda - EPP, CNPJ: 11.753.922/0001-96 - Jose Costa da Silva - sócio administrador. 
Justificativa: Execução de serviços na implantação da quadra, conforme justificativa técnica fornecida 
pelo engenheiro civil desta prefeitura. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data 
Termo Aditivo: 10/07/2015. Nova vigência do contrato com 3º Termo Aditivo: 15/01/2016.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MATADOURO 
PÚBLICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 16 de Setembro de 2015
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

OBJETO: Execução dos serviços de Construção do Matadouro Público Municipal - Esperança/
PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SOCONSTROI 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP - Valor: R$ 855.507,82, desde que apresente no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar desta publicação a comprovação de regularidade perante a Fazenda 
Estadual com data atualizada e situação REGULAR, em atendimento a LC 123/2006, sob pena de 
ter a proposta de preços DESCLASSIFICADA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Henriques, 
84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 
3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 14 de Setembro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS n° 00002/2015
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Comissão Permanente de Licitações 

(CPL), torna público o resultado da fase de propostas da Tomada de Preços n.º 00002/2015, reali-
zada no dia 28/08/2015, cujo objeto é Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de 
obra de Construção de 27 (vinte e sete) Sistemas Simplificados de Abastecimento, com perfuração 
de Poços Artesianos, no município de Bom Sucesso/PB. Sagrou-se vencedora a empresa COVALE 
Construções do Vale Ltda - ME, inscrita no CNJP sob o nº 11.170.603/0001-58, que apresentou 
proposta válida no valor de R$ 1.039.675,85 (um milhão trinta e nove mil seiscentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e cinco centavos). Abre-se prazo para interposição de recursos na forma da lei, 
a contar da data desta publicação.

Bom Sucesso/PB, 15 de setembro de 2015.
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00050/2014
Processo Nº: 140218TP00001
Solicitante: Secretaria de Educação
Modalidade: Tomada de Preço Nº 00001/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Uiraúna.
Contratada: Construtora Formiga Ltda. CNPJ Nº 14.426.533/0001-44
Objeto: Promover modificação do valor em decorrência de acréscimo ao objeto do referido contrato. 

Por força dessa alteração, o valor total do contrato original passa a ser R$ 626.995,20 (SEISCEN-
TOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

Data da Assinatura: 16 de setembro de 2015.
JOAO BOSCO NONATO FERNANDES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2015, que objetiva: Aquisição de suplemento 
para pacientes com riscos nutricional aumentado, atendendo pedidos a da Secretaria de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 15.839,50.

Uirauna - PB, 16 de Setembro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de suplemento para pacientes com riscos nutricional aumentado, atendendo 

pedidos a da Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0040.2035 - MANUTENÇÃO DO 

PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB 3.3.90.30.02 - MEDICAMENTOS 20.91 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.0040.2067 - MANUTENÇÃO DA ASSITEÊNCIA FARMARCÊUTICA BÁSICA 
3.3.90.30.02 - MEDICAMENTOS 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0040.2074 - MA-
NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.02 - MEDICAMENTOS 20.91 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0040.2032 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E UBS 
3.3.90.30.02 - MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00050/2015 - 16.09.15 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 

- R$ 15.839,50
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