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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
21o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,881  (compra) R$ 3,882  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,850  (compra) R$ 4,080  (venda)
EURO   R$ 4,438  (compra) R$ 4,441  (venda)

l 56% dos alunos têm domínio fraco em leitura e matemática. Página 9

l Hospital de Trauma de João Pessoa faz mutirão de cirurgias. Página 13

l Correios garantem que agências funcionam apesar da greve. Página 14
 
l Papa inicia amanhã a primeira visita a Cuba e aos EUA. Página 20

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb

FEIRA DE AGRonEGÓCIoS  Realiza-se a partir de domingo em João Pessoa a 48ª Feira Agropecuária e de Deri-
vados do Estado, a Paraíba Agronegócios 2015. Ontem, as equipes montavam estandes da exposição.  PáGInA 14
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Cearte realiza o
Projeto Circulandô

o Projeto Circulandô, 
do Centro Estadual de Arte 
(Cearte), percorre  os mu-
nicípios em que promove 
vivências.   PáGInA  5

Extintor de incêndio deixa de
ser obrigatório em automóveis

A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran). A falta do extintor não causará multa. PáGInA 10
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O Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu ontem o financiamento privado de campanhas políticas ao finalizar 
julgamento iniciado em 2013. As empresas não poderão fazer doações a partidos nem a candidatos.    PáGInA 18

o técnico Dunga confir-
mou a presença do atacante 
em eliminatórias. PáGInA 21

Hulk é confirmado
em jogos da seleção

Kléber Ramos disputa
o mundial nos EUA

Alunas do Cearte em atividade criativa

O PT perdeu ontem a gestão da 
de João Pessoa com a desfiliação do 
prefeito Luciano Cartaxo. PáGInA 17

PT perde comando da
Prefeitura da capital

Política 20Caderno

Detran lança programação da
Semana Estadual de Trânsito

Ações serão divulgadas hoje na sede do 
órgão, em Mangabeira. Campanha pretende 
reduzir a violência no trânsito. PáGInA 14

“Seja você a mudança” 

ALTA

ALTA

12h51

00h32

0.6m

0.5m

baixa

baixa

19h08

06h51 

2.0m

2.1m

STF proíbe doação de
empresa a campanhas

FoTo: Edson matos

o ciclista paraibano 
Kléber Ramos é um dos três 
brasileiros que disputam o 
Mundial nos EUA.   PáGInA 22



A notícia da antecipação da segunda 
parcela do aumento salarial dos profissio-
nais da Educação, já para a folha de paga-
mento do mês em curso, surpreendeu, po-
sitivamente, não só a categoria beneficiada 
com o reajuste - anunciado pelo governa-
dor Ricardo Coutinho -, como a população.

É que, nestes tempos de agravamento 
da crise econômica, o mais comum são no-
tícias sobre medidas e projetos que reper-
cutem, negativamente, no orçamento da 
família brasileira, principalmente daque-
las para as quais sobram as fatias menos 
generosas do “bolo financeiro” nacional.

Enquanto o que mais se lê, ouve e vê, 
nos veículos de imprensa, são notícias so-
bre redução de jornada de trabalho (o que 
implica em cortes nos salários), férias cole-
tivas (fator de insegurança para os traba-
lhadores) e mesmo demissões em massa, o 
Governo da Paraíba alivia a tensão, anun-
ciando aumento.

E, vale ressaltar, a Paraíba não está 
imune aos efeitos deletérios da crise econô-
mica, vez que o Estado depende, também, de 
verbas federais para, no sistema de contra-
partida, tocar para frente inúmeras obras 
consideradas fundamentais para a melhoria 
da qualidade de vida da população.

O fato é que o Governo Estadual de-
monstrou saber administrar com muita 
racionalidade suas receitas e despesas, 
mesmo em momentos difíceis, de modo a 
honrar os compromissos assumidos, neste 

caso, com os aproximadamente 17 mil pro-
fissionais da Educação, cujos salários cres-
ceram mais 4,5%. 

Outro aspecto que merece nota é a 
transparência no relacionamento do go-
verno com o funcionalismo. O comunica-
do do reajuste salarial dos profissionais 
da Educação foi feito diretamente aos co-
ordenadores do Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras em Educação do 
Estado da Paraíba.

De acordo com a coordenação do Sindi-
cato, a segunda parcela do reajuste de 9% 
concedido pelo Governo do Estado estava 
prevista para ser paga em outubro (a pri-
meira fora quitada em janeiro). O Governo 
Estadual, portanto, antecipou em um mês 
a conclusão do aumento salarial acordado.

Os reajustes salariais otimizam a vida 
dos beneficiados, mas repercutem, tam-
bém, em toda a comunidade na qual estão 
inseridos os trabalhadores. Como aumen-
tam o poder aquisitivo e, consequentemen-
te, o consumo, geram mais impostos que 
vão retornar na forma de bens e serviços 
públicos.

Espera-se que notícias como essa 
tornem-se frequentes nas esferas admi-
nistrativas federal, estadual e municipal. 
Isso sinalizaria para o arrefecimento da 
crise. O cidadão e a cidadã de bom senso 
querem ver o país voltar a crescer, de pre-
ferência, equalizando a distribuição da ri-
queza nacional.

Editorial

Transparência

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de  setembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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cOmItê DIScUtE REcURSOS híDRIcOS DO EStADO

A Incubadora Tecnológica 
de Campina Grande - ITCG 
- tem agora cinco de suas 
empresas incubadas con-
templadas na seleção para 
o Fórum Abvcap & Anpro-
tec, que  capacita as empre-
sas vinculadas a parques 
científicos e tecnológicos e 
incubadoras associados à 
Anprotec, no que diz res-
peito à aproximação com 
grupos de investidores.

O evento é promovido pela 
Associação Nacional de En-
tidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores 
(Anprotec) e pela Associação 
Brasileira de Private Equity 
& Venture Capital (Abvcap) e 
será realizado, no dia 20 de 
outubro, das 8h30 às 16h30, 
como parte da programação 
da 25ª Conferência Anprotec 
de Empreendedorismo e Am-
bientes de Inovação.

O Ministério Público da Paraíba 
realiza coletiva de imprensa às 
9h desta sexta-feira, na sua 
sede no centro da capital, para 
apresentar balanço da ‘Opera-
ção Temática de Enfrentamen-
to aos Crimes Contra o Fisco 
e Saúde Pública, realizada em 
conjunto com, a Polícia Rodo-
viária Federal, a Anvisa, Polícia 
Militar e Civil, Receita Estadual 
da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, Vigilâncias Sanitárias. 

OAb-pb ENDOSSA NOtA cONtRA O mINIStRO DO Stf GIlmAR mENDES
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, Odon Bezerra, subscreveu a nota do 
Colégio de Presidentes de Conselho Seccional da OAB lamentando a postura grosseira, arbitrária e incorreta 
do ministro Gilmar Mendes, que, na sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira 
(16), abandonou o plenário  diante de esclarecimentos prestados, de forma legítima, educada e cortês, 
pelo advogado e dirigente da Ordem dos Advogados que, naquele momento e julgamento, representava 
a voz da advocacia brasileira. Odon ressalta que “comportamentos como o adotado pelo ministro Gilmar 
Mendes são incompatíveis com o que se exige de um magistrado, ferindo a lei orgânica da magistratura”.

A Executiva do Partido dos Trabalha-
dores, (PT), na Paraíba,  se reúne hoje, 
em João Pessoa, segundo  o presiden-
te estadual Charliton Machado, para 
em conjunto, avaliar o momento e 
definir agora quem é quem no partido 
com a saida do prefeito Luciano Carta-
xo da legenda anunciada durante uma 
entrevista coletiva ontem na capital.  
Cartaxo se transferiu para o PSD.

A decisão do prefeito de João Pessoa Luciano 
Cartaxo, (agora ex-PT) mexeu com sentimen-
tos dos colegas de partido. O deputado esta-
dual Anísio Maia (PT), por exemplo, revelou 
uma grande frustração pela saída do prefeito 
Cartaxo do seu partido para se filiar ao PSD. 
“Estou abalado”, desabafou o parlamentar, 
com voz embargada, numa emissora local.

cONtRIStADO
REUNIÃO DO pt

J.N.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com
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Ariano e Américo Falcão

A Academia Paraibana de Letras prestou 
uma bonita homenagem a Ariano Suassuna e 
Américo Falcão, por ocasião das comemora-
ções de 74 anos de sua fundação, na segun-
da-feira, dia 14.

Foi momento para recordar o escri-
tor que universalizou a forma de narração 
do teatro, levando o drama de nossa gente 
para o palco. Sua poesia e seu romance es-
tão povoados com expressões e sentimen-
tos do povo nordestino. Naquela noite na 
Academia, coube aos professores Hildeber-
to Barbosa Filho e Carlos Newton Júnior 
dissecaram sobre o tema “Ariano Suassuna 
em duas visões críticas”, dando-nos pistas 
de como adentrar no mundo descrito pelo 
autor da “Pedra do Reino”. A festa cultural 
foi concluída com a apresentação em “avant 
première” do curta-metragem “Américo, 
Falcão Peregrino”, filme produzido por Alex 
Santos e Manoel Jaime Xavier.

Muitos acadêmicos compareceram ao 
evento que, a exemplo de muitos convidados, 
ouviram atentamente as explanações dos 
dois palestrantes sobre a vida e a obra de 
Ariano, e aplaudiram o filme sobre o poeta 
Américo Falcão.  

As colocações dos dois críticos levaram-
nos a compreender como o autor paraibano 
radicado em Recife tratava os temas aborda-
dos, trazendo à tona, com maestria e de for-
ma elegante, os gestos e atitudes encontra-
dos nas brenhas do Sertão paraibano.

Os dois estudiosos da obra de Ariano  de-
ram pistas para entender a poesia, o teatro e 
o romance por ele escritos em sete décadas 
de atividades, como pensador e professor.

Se Carlos Newton é um dedicado guar-
dador da obra de Ariano, um zelador que 

cuida com carinho do patrimônio deixado 
por este escritor que, por meio da arte de 
contar histórias, conquistou o coração de 
brasileiros, além de Hildeberto, acrescenta-
ria Ângela Bezerra de Castro que na Paraí-
ba se transformaram nos mais antenados 
estudiosos da obra deste que queria mudar 
o mundo com arte.

Os textos de Carlos, os estudos de Hil-
deberto, juntando-se às análises de Ânge-
la ajudam na compreensão da literatura de 
Ariano, pois recomendam leitura de toda 
obra para entender o que escreveu. Por meio 
destes estudiosos descobrimos que há uma 
interligação entre tudo o que produziu como 
literatura e arte. Centralizando toda criação 
artística na paisagem do Sertão, percebe-se 
que sua produção literária, composta prin-
cipalmente de poesia, teatro e romance, tem 
um olhar para a vida e a morte de João Suas-
suna, seu pai.

Na adolescência, a poesia dele teve in-
fluência da escola romântica inglesa. Ao 
contrário do que se imaginava, Ariano tam-
bém gostava da literatura norte-americana, 
que passou a ler com voracidade na maturi-
dade. Hermilo Borba percebeu nele alguém 
com abrangentes horizontes, por isso o 
orientou a ler Lorca para se desvincular da 
influência inglesa.

Todo autor cria seu mundo a partir do 
conjunto de conhecimentos adquiridos com 
outras culturas, na convivência com autores 
de lugares diferentes.

Como lembrou Hildeberto, citando Jar-
bas Maciel, toda a obra de Ariano está inter-
ligada. A leitura feita em conjunto será mais 
bem entendida. O material por ele tem raízes 
no viver de sua gente.

todo autor cria seu mundo a partir do conjunto de conhecimentos adquiridos 
com outras culturas, na convivência com autores de lugares diferentes.”

José Nunes - jnunes48@hotmail.com

Os membros dos comitês  de bacias hidrográficas do Estado (foto) reuniram-se nessa quarta-feira, 
(16), para realizar o IV EECBH – Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em João Pessoa. 
No encontro foi debatida a gestão de recursos hídricos do Estado,  o uso da água da Transposição do 
Rio São Francisco, o papel do Ministério Público Federal na proteção ambiental, a criação do Observatório 
das Águas e a construção da Carta das Águas Paraibanas considerada o diferencial deste evento anual 
no Estado”, disse na abertura, a coordenadora do Fórum Paraibano de Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas, Edelcides Gondim. A carta construída pelos membros do Fórum Paraibano de Comitês de Bacias 
Hidrográficas utilizou a metodologia de participação parcial conhecido como Delibera, em que os parti-
cipantes erguem cartões verdes e vermelhos para expressar a sua opinião acerca dos itens discutidos. 
Na “Carta das Águas Paraibanas” os membros dos comitês e demais participantes declararam que o 
sistema de recursos hídricos precisa efetivar ações urgentes, através de grandes investimentos em 
estruturação dos órgãos gestores, em planejamento de recursos hídricos e saneamento ambiental, 
em Ciência e Tecnologia, entre outros. “São necessários órgãos competentes, estruturados e qualifi-
cados para atuar no gerenciamento integrado de recursos hídricos, fazendo com que o(s) sistema(s) 
hídrico(s) funcione(m) com o objetivo maior de levar água à população em quantidade e qualidade 
compatíveis com os usos, bem como promover o desenvolvimento sustentável do Estado”, diz o docu-
mento. O momento requer convergência dos usuários de água, do poder público e de toda a sociedade 
pela exigência de adoção de medidas efetivas que propiciem o uso racional da água.
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Semana do Consumo Seguro reúne 
alunos da rede estadual na capital

Alunos de cinco escolas 
da Rede Estadual de Ensino 
participaram, ontem, da Se-
mana do Consumo Seguro, 
evento realizado por meio 
de parceria entre o Minis-
tério Público da Paraíba e o 
Governo do Estado/Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE). O objetivo da ação é 
disseminar informações so-
bre o combate à falsificação 
de produtos. O evento foi 
realizado no auditório da Es-
cola Técnica Estadual de João 
Pessoa, em Mangabeira.

Para o secretário da 
Educação, Aléssio Trindade, 
que participou da iniciativa, 
esse é um debate importante 
para o desenvolvimento dos 

alunos. “Vamos estimular 
nas escolas a discussão so-
bre o consumo de produtos 
originais, algo que vai refor-
çar a própria segurança dos 
estudantes, nossos agentes 
multiplicadores nesse pro-
cesso”, declarou, comple-
mentando que a intenção da 
SEE é manter contato direto 
com o Ministério Público 
com foco neste tema.

Douglas Santos, de 18 
anos, é aluno do 2º ano na 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Pro-
fessor Pedro Aníbal Moura, 
em Cabedelo. Ele foi um dos 
estudantes que participaram 
do evento. “Acho muito inte-
ressante saber que os produ-
tos falsificados podem gerar 
prejuízos pra nós mesmos lá 
na frente, quem paga pelas 
consequências somos nós”, 
disse o aluno.

A ideia do Programa Es-
tadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor (MP-Procon) 
com a Semana do Consumo 
Seguro é combater o mal 
pela raiz, investir na educa-
ção de jovens que no futuro 
podem ter um sentimento de 
repulsa à pirataria. “Nós que-
remos evitar os acidentes de 
consumo, que são aqueles 
gerados por danos que vão 
além do material”, explicou 
Juliana Brasileiro, coordena-
dora de Saúde e Segurança 
do MP-Procon.

Um concurso de artigo e 
redação foi lançado para in-
centivar os jovens a pensar 
melhor sobre o tema do con-
sumo consciente. Os melho-
res trabalhos vão ser conhe-
cidos em novembro, durante 
o 4º Congresso Internacional 
do Direito do Consumidor, 
em João Pessoa.

Evento é uma parceria 
do Ministério Público e 
Governo da Paraíba

Foi no Engenho Pau D’Arco, em 
Cruz do Espírito Santo, que há 131 
anos nasceu Augusto dos Anjos.

Ainda se faz preciso dizer que 
ele é o maior poeta da Paraíba, um 
dos melhores do Brasil (ao lado de 
Castro Alves, Carlos Drummond de 
Andrade, Manuel Bandeira e Mário 
Quintana) e um dos mais estudados 
da literatura ocidental?

A resposta é afirmativa, pois 
- apesar de sua grande popularida-
de em todo o País -, cá na Paraíba, 
secretários de Educação, diretores 
de colégios e até professores de 
Português nunca incentivaram o 
estudo do “Eu” na rede de Ensino 
Fundamental. Por que não?

nnnnnnnnnnnn

Acham os “donos” da pedagogia que 
os jovens não têm preparo intelectual e 
psicológico para o estudo do “Eu”, que 
completou 103 anos de lançamento no 
último dia 6 de junho. É um dos aspectos 
do famoso “nivelamento por baixo”.

Qual o jovem de 15 ou 16 anos des-
preparado para ler e compreender uma 

Assim aconteceu e acontece com Augusto

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

nnn Coriolano 
de Medeiros (foto), 
fundador e primeiro 
presidente da Aca-
demia Paraibana de 
Letras (APL), nasceu 
há 140 anos (em 30 
de novembro de 1875, 
no sítio Várzea das 
Ovelhas, município 
de Patos). A sede da 
APL tem justamente o 
nome Casa Coriolano 
de Medeiros.
nnn  Na próxima 
quarta-feira, dia 23, 
às 16h30, a Academia 
e o Instituto Federal da 
Paraíba farão sessão 
solene conjunta em 
comemoração aos 140 
anos de nascimento de 
Coriolano e os 106 anos 
do IFPB. Será no prédio 
da Reitoria do Instituto, 
na Av. João da Mata, 
256, em Jaguaribe. Na 
ocasião, será concedido 
o título de Professor 
Honoris Causa ao aca-
dêmico Itapuan Bôtto 
Targino, ex-diretor do 
IFPB.
nnn O repertório do 
CD “Jards Macalé ao vivo”  
é antigo. No entanto, ele 

faz uma “leitura” nova 
das composições, tendo 
participações de Luiz Me-
lodia e Zeca Baleiro. Farei 
o possível para trazer 
Macalé a João Pessoa. Ele 
adora esta cidade, onde 
já ficou durante sete dias 
seguidos, no Cabo Branco, 
juntamente com o baiano 
José Carlos Capinam, 
compositor, jornalista e 
médico.
nnn Há uma diferença 
entre Tropicália e Tropi-
calismo.
nnn O pernambu-
cano Felipe Aretakis está 
fazendo uma pesquisa so-
bre isso. Darei entrevista 
a Aretakis em outubro.

Geleia geral

estrofe como a transcrita a seguir? “Falas 
de amor, e eu ouço tudo e calo! / O amor 
da Humanidade é uma mentira. / É. E é por 
isto que na minha lira / De amores fúteis 
poucas vezes falo” (“Idealismo”). Ou: “Fur-
taste a moeda só, mas eu, minha ama, / 
Eu furtei mais, porque furtei o peito / Que 
dava leite para a tua filha!” (“Ricordanza 
della mia gioventú”).

E o final genial deste soneto? “Creio, 
como o filósofo mais crente, / Na generali-
dade decrescente / Com que a substância 

cósmica evolui... / Creio, perante a 
evolução imensa, / Que o homem 
universal de amanhã vença / O 
homem particular que eu ontem 
fui!” (“Último credo”).

nnnnnnnnnnnn

Quando participei do Con-
selho Estadual de Cultura fiz, no 
segundo semestre de 2013, a pro-
posta de que o Governo e as Prefei-
turas colocassem como obrigatório 
o ensino do “Eu” em suas redes.

A proposta foi aprovada por 
unanimidade e foi encaminhada 
aos órgãos de competência para 
isso. Morreu aí, pois nada foi reali-

zado em relação a isso.
O autor do “Eu” continua popular. 

A popularidade é relativa à questão de 
como e por quanto tempo a sociedade se 
apropria continuamente da obra de um 
poeta.

Com Augusto dos Anjos assim aconte-
ceu e continua 103 anos depois do “Eu” e 
101 anos após sua morte em Leopoldina, 
Minas Gerais (12/novembro/1914).

Estudantes de várias escolas participaram de debate sobre o combate à falsificação de produtos

FOTO: Delmer Rodrigues

A secretária executiva 
de Gestão Pedagógica da 
Educação, Roziane Mari-
nho, participou na última 
quarta-feira, em Brasília, 
da apresentação do Do-
cumento Preliminar para 
discussão da Base Nacio-
nal Comum Curricular. No 
evento também aconteceu 
a apresentação da Proposta 
Preliminar para a Discussão 
da Base Nacional Comum 
Curricular. O ministro de 
Estado da Educação, Rena-
to Janine Ribeiro, partici-
pou do evento assim como 
secretários de Estado da 
Educação de vários estados 
brasileiros.

A Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) 
e a Lei nº 13.005 de 25 de 
junho de 2014, que trata do 
Plano Nacional de Educação 

(PNE), determinam que a 
União, em colaboração com 
os entes federados, cons-
trua uma Base Nacional Co-
mum Curricular (BNC) para 
todas as etapas da Educa-
ção Básica.

A BNC vai deixar claro 
os conhecimentos essesciais 
aos quais todos os estudan-
tes brasileiros têm o direito 
de ter acesso e se apropriar 
durante sua trajetória na 
Educação Básica, ano a ano, 
desde o ingresso na creche 
até o final do Ensino Médio. 
Com ela os sistemas educa-
cionais, as escolas e os pro-
fessores terão um impor-
tante instrumento de gestão 
pedagógica e as famílias 
poderão participar e acom-
panhar mais de perto a vida 
escolar de seus filhos.

A Base Nacional Co-
mum Curricular será mais 
uma ferramenta de orien-

tação da construção do cur-
rículo das mais de 190 mil 
escolas de Educação Básica 
do País, espalhadas de Nor-
te a Sul, públicas ou parti-
culares. Com a BNC ficará 
claro quais os elementos 
fundamentais que precisam 
ser ensinados nas seguintes 
áreas de conhecimento: ma-
temática, linguagens, ciên-
cias da natureza e humanas.

A BNC orientará a for-
mulação do projeto político
-pedagógico das escolas. A 
partir dela, os mais de 2 mi-
lhões de professores conti-
nuarão podendo escolher os 
melhores caminhos na ques-
tão do ensino-aprendizagem 
e quais outros elementos 
precisam ser somados nesse 
processo de aprendizagem 
e desenvolvimento de seus 
alunos, respeitando a diver-
sidade, as particularidades e 
os contextos de onde estão.

PB participa de debate sobre 
a Base Nacional Curricular

EM BRASÍLIA

O Governo do Estado,  por meio 
da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), está alertando as escolas que 
ainda não solicitaram os recursos do 
Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE/PB) de que o prazo para tal se 
encerra na próxima terça-feira (22). A 
solicitação poderá ser feita mediante 
apresentação de um plano de traba-
lho da unidade de ensino e enviado à 
respectiva Gerência Regional de Edu-
cação (GRE). O recurso é transferido 
anualmente, destinado a manutenção 
das escolas da rede estadual e gerido 
pelos Conselhos Escolares.

“O Governo do Estado tem asse-
gurado esse repasse para que a ma-
nutenção das escolas, no que se re-
fere à melhoria dos aspectos físicos e 
pedagógicos dos estabelecimentos de 
ensino, seja garantida e com isso os 
serviços sejam oferecidos com quali-
dade à comunidade escolar”, ressal-
tou a secretária executiva de Admi-

nistração de Suprimentos e Logística 
da Educação, Luciane Alves Coutinho. 
A liberação dos recursos para as esco-
las que já solicitaram está sendo feito 
desde o mês de junho.

O Programa Dinheiro Direto na 
Escola contempla as 768 escolas da 
rede estadual e o valor do recurso é 
de acordo com o número de alunos 
matriculados em cada estabelecimen-
to de ensino. O PDDE/PB foi instituído 
pelo Decreto nº 29.462, de 15 de julho 
de 2008, visando o fortalecimento da 
gestão democrática escolar, conside-
rando a descentralização de recursos 
para o atendimento mínimo de des-
pesas de unidades escolares da Rede 
Estadual de Ensino, conforme critérios 
estabelecidos no Art. 86, inciso IV, da 
Constituição do Estado. 

A Secretaria de Estado da Educação, 
por meio das GREs, faz o acompanha-
mento e a fiscalização do uso dos recur-
sos transferidos aos Conselhos Escolares.

Governo alerta sobre prazo 
de solicitação de recursos

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
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Detran lança a programação da
Semana Nacional de Trânsito em JP

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) lança, nesta 
sexta-feira (17), a partir 
das 8h, na sede do órgão, no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, a programa-
ção da Semana Nacional de 
Trânsito 2015, que aconte-
ce de 18 a 27 de setembro 
com o tema “Seja você a mu-
dança no trânsito”. 

A ideia é mostrar que 
para fazer um trânsito mais 
seguro é necessário uma 
conscientização social, é uma 
questão de cidadania e faz 
parte do dia a dia de todos, 
sejam pedestres, ciclistas ou 
condutores. Por isso, a cam-
panha convoca a sociedade a 
refletir sobre a necessidade 
de um comportamento mais 
responsável. A campanha é 
uma realização em conjunto 
com o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

Na Paraíba, as ações da 
Semana Nacional de Trânsi-
to serão realizadas em esco-
las, faculdades, ruas, teatros, 
praças e em alguns esta-
belecimentos comerciais. 
Para o superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, 
o desafio da campanha é ir 
além da abordagem sobre a 
utilização e o respeito à fai-
xa de pedestres, semáforos e 
sinalização, ou seja, o trânsi-
to em geral.  “É preciso levar 
a sociedade a discutir am-
plamente a necessidade de 
respeito à vida e do cumpri-
mento das leis do trânsito”, 
observou o superintenden-
te. Ele adiantou que, duran-
te a Semana Nacional de 
Trânsito, a discussão deve 
envolver desde crianças até 

Confira a Programação

Data Horário Atividade Local

18/9
(sexta-feira)

20/9
(Domingo)

21/9
(Segunda-feira)

23.09
(Quarta-feira)

 25.09
(Sexta-feira)

22/9
(Terça-feira)

19/9
(Sábado)

 24.09
(Quinta-feira)

27.09
(Domingo)

8h

14h

15h

8h às 
18h

9h

9h

8h às 
12h

8h às 
12h

15h

 17h

20h

8h às 
17h

16h

17h

abertura oficial da Sema-
na do Trânsito

mesa redonda: “Seja você 
a mudança no Trânsito”

Pit Stop – Educativo Equi-
pe Detran-PB

Participação nos jogos 
internacionais do Centro 
de Educação da PmPB

ações Educativas na Esc. 
Est. gov. antônio mariz

Pit Stop – Escola de Ensi-
no fundamental da PmPB

Encerramento da Semana 
nacional de Trânsito

Palestra para gestores da 
Terceira região de Ensino 
– Campina grande

ação de mobilização na 
Praça da Paz - Bancários

igreja menino Jesus

Solenidade de aniversário 
da Lei Seca – 3 anos

Participação do Detran no 
evento da Prf

Comando Educativo

missa de encerramento 
da Semana nacionatl de 
Trânsito

Sede do Detran

Escola Técnica de mangabeira

Sinais na orla, e Shoppings

Centro de Educação da PmPB

funcionário ii

Escola de Ensino fundamental 
da PmPB

faculdade maurício de nassau

Três ruas – Bancários

Escola da Prata - Cg

Praça da Paz nos Bancários 

missa em ação de graças às 
vítimas do trânsito

Teatro Paulo Pontes – Espaço 
Cultural

Estação Ciência

9h ações Educativas em Escola 
de Ensino fundamental.

Cuité

Evento que começa 
hoje na capital 
vai até o próximo dia 27

Cerca de 450 educadores se reuni-
ram ontem no V Encontro do Fórum Es-
tadual de Educação da Paraíba (FEEPB) 
e II Encontro do Fórum Estadual Perma-
nente de Apoio à Formação Docente 
(Fepad-PB). O evento ocorreu no audi-
tório da Faculdade Maurício de Nassau, 
em João Pessoa, com o objetivo de dis-
cutir as políticas públicas direcionadas 
à melhoria da qualidade social da edu-
cação, com foco na agenda do Sistema 
Nacional de Educação, implementação 
dos Planos de Educação e Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), para For-
mação Inicial e Continuada dos Docen-
tes, assim como na construção da Base 
Nacional Comum Curricular.

Estiveram presentes conselheiros 
de educação, secretários municipais de 
educação, estudantes, professores e 
gestores da Educação Básica das redes 
pública e particular e do Ensino Supe-
rior, representante da Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino 
(SASE/MEC), gerentes e técnicos da Se-
cretaria de Estado da Educação (SEE), 
representantes das entidades sindicais 
dos trabalhadores em Educação do Es-
tado (Sintep e APLP), representantes da 
União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação na Paraíba (Undime) e 
da União Nacional dos Conselhos Muni-

cipais de Educação (UNCME).
A secretária executiva de Estado da 

Gestão Pedagógica da Educação, Ro-
ziane Marinho, ressaltou a importância 
do encontro, no sentido de fomentar e 
discutir ações para colocar em pauta a 
questão da educação. “Não é fácil pen-
sar o sistema nacional de educação, são 
muitas realidades e especificidades. No 
entanto, esta discussão representa um 
grande avanço, todos podem se posicio-
nar para que possamos construir, juntos, 
o currículo de base nacional comum”, 
completou Roziane.

Na primeira mesa redonda, a dire-
tora da Secretaria de Articulação com 
os Sistemas de Ensino (SASE/MEC), Flá-
via Maria de Barros Nogueira, abordou 
a “Implementação dos Planos Nacional, 
Estadual e Municipais de Educação e o 
Sistema Nacional de Educação”. E na 
segunda mesa, o representante do Con-
selho Nacional de Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás Luiz Fernandes 
Dourado fez exposição do tema “Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a For-
mação Inicial e Continuada dos Profissio-
nais do Magistério da Educação Básica 
e a Base Nacional Comum Curricular”. 
O debate contou com a participação da 
secretária executiva Pedagógica da SEE 
Roziane Marinho.

João Pessoa sedia fórum 
de Educação da Paraíba

ENCONTRO

FOTO: Secom-PB

FOTO: Divulgação

Evento  com cerca de 450 educadores ocorreu no auditório da Faculdade Maurício de Nassau

Brasília - Em reunião 
ontem com a presidente 
Dilma Rousseff e ministros, 
líderes da base aliada foram 
consultados se seria bem 
recebida a ideia de legalizar 
jogos de azar no País.

O tema foi apresenta-
do à presidente no início da 
semana por senadores, que 
propunham inicialmente 
a liberação dos jogos pela 
internet. Ontem, a possi-
bilidade foi apresentada 
aos deputados, incluindo a 
ideia de legalização de bin-
gos e cassinos. De acordo 
com o líder do PP na Câma-
ra, Eduardo da Fonte (PP), 
Dilma consultou os presen-
tes à reunião para saber a 
impressão de cada um.

A medida poderia ser 
um incremento de arreca-
dação de tributos para o 
governo, que vive situação 
fiscal difícil. “Hoje, quem 
quer jogar, joga na internet 
e os recursos vão para fora 
do País”, disse o deputado. 
Também participaram do 
encontro os ministros da 
Casa Civil, Aloizio Merca-
dante, e das Comunicações, 
Ricardo Berzoini, além do 
assessor especial da Presi-
dência, Giles Azevedo.

Segundo o líder do PR, 
Maurício Quintella Lessa 
(AL), os ministros e a pre-
sidente evitaram se posi-
cionar oficialmente sobre 
a proposta. “O que fizeram 
foi uma consulta”, afirmou. 

Na conversa, os deputados 
se comprometeram a con-
sultar suas bases. Um re-
torno sobre a questão será 
apresentado na segunda-
-feira (21) em reunião com 
Berzoini, que está atuando 
na articulação do Palácio do 
Planalto com o Congresso.

Lessa é favorável à 
ideia por acreditar que 
pode trazer recursos ao 
País e desenvolver o turis-
mo. O deputado é autor de 
um dos projetos sobre o 
tema que tramita na Casa. A 
proposta de 2008, que nun-
ca foi votada, trata da lega-
lização de cassinos e hotéis 
cassinos, além de definir 
critérios para exploração 
do “jogo do bicho”.

Governo Federal consulta 
deputados sobre legalização

JOGOS DE AZAR

os condutores de veículos.
A Semana Nacional de 

Trânsito foi idealizada com 
a finalidade de sensibilizar a 
sociedade, com vistas à cons-
cientização de valores que 
contribuam para a criação 
de um ambiente favorável 
ao atendimento de seu com-
promisso com a valorização 
da vida, focando o desenvol-
vimento de posturas e atitu-
des, no sentido de garantir 
o direito de ir e vir dos cida-
dãos. A ação deve mostrar a 
mudança de postura de toda 
a sociedade no esforço para a 
redução de acidentes.

Clementino Fraga 
O Complexo Hospitalar 

de Doenças Infectoconta-
giosas Clementino Fraga, 
unidade integrante da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), realiza, nesta sexta-
feira (18),  diversas ações de 
saúde, com caráter preven-
tivo e educativo. As ações 
fazem parte do Programa 
Clementino Itinerante, que 
terá presença garantida na 
abertura da Semana Nacio-

nal de Trânsito.
Os profissionais vão 

prestar serviços de aferição 
de pressão arterial e apli-
cação de testes de glicemia 
capilar, no horário das 7h 
às 14h, no evento que mar-
ca o início dos trabalhos da 
Semana Nacional de Trân-
sito, nas dependências do 
Detran-PB, em parceria com 
o Comitê Operativo de Vigi-
lância e Acidentes de Trân-
sito da Secretaria de Estado 
da Saúde - SES.

De acordo com a di-
retora-geral do Complexo 
HospitalarClementino Fra-
ga, Adriana Teixeira, o Pro-
grama Clementino Itineran-
te tem o objetivo de levar o 
serviço público de saúde aos 
mais diversos segmentos da 
sociedade. “O Clementino 
Itinerante, através das suas 
ações educativas e preventi-
vas, levam um atendimento 
de qualidade aos vários seg-
mentos da sociedade civil 
como um todo. O Clementi-
no Itinerante foi justamen-
te criado com esse intuito”, 
destacou Adriana Teixeira.

Para o superintendente do 
Detran, Aristeu Chaves, é 
preciso cumprir as leis 
do trânsito
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Projeto Circulandô percorre 
os recantos da Paraíba

Dia Nacional de luta da 
Pessoa com Deficiência 
é celebrado na Paraíba
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Cearte em ação

Espetáculo “Era uma vez 
um sonho” em cartaz até 
domingo na capital

FOTOS: Divulgação

Arte e consciência. As duas vertentes es-
tão na base de um trabalho que tem sido 
feito desde 2013 pelo Centro Estadual 
de Arte (Cearte) pelo interior do Estado. 
O trabalho é quase um manifesto artís-
tico. Professores e técnicos entram em 
um ônibus numa sexta-feira e aportam 
numa pequena cidade para levar vivên-

cias sobre cinema, dança, teatro, modelagem, literatura. 
O ônibus também serve de ponto de partida para exibir 
curtas adultos e infantis em pleno sábado à noite, na 
maior praça da cidade. 

A história lembra roteiro de cinema fantástico, 
onde artistas mambembes invadem uma cidade e pro-
porcionam uma experiência libertadora. Talvez o proje-
to Circulandô não chegue a tanto, mas a experiência tem 
deixado professores e alunos entusiasmados. 

O projeto leva oficinas de arte, particularmente 
de Áudio Visual, Literatura, Dança, Artes Visuais e 
Teatro às populações do interior do Estado. A aceita-
ção tem sido tão proveitosa que o projeto já está indo 
para a oitava edição. Desde que começou, já foram 
visitadas as cidades de São Miguel de Itaipu, Salgado 
de São Félix, Frei Martinho, Bananeiras, São José dos 
Ramos e Mamanguape. Até dezembro será a vez de 
Rio Tinto, Areia e Guarabira.

Segundo Odécio Antonio (o nome é grafado sem 
o acento mesmo), coordenador do projeto, a intenção é 
expandir o ensino da Arte levando-a para lugares com 
pouco acesso à cultura. O principal objetivo é capacitar 
professores do interior do Estado, oferecendo oficinas 
de oito horas. “Levamos cinco oficinas das áreas que 
trabalhamos”, explica Laura Moreno, gestora do Cearte.

As oficinas são voltadas, prioritariamente, para 
professores da rede estadual e municipal das cidades 
visitadas. Apesar dos professores e multiplicado-
res serem o público alvo, o projeto também acaba 
atendendo alunos das escolas públicas.  Tudo é feito 
numa parceria entre Governo do Estado e Prefeitu-
ras, em alguns casos envolvendo também as Universi-
dades Estadual e Federais. 

Para o projeto acontecer, a Secretaria da Educa-
ção custeia o ônibus e paga a diária dos professores, 
enquanto os parceiros locais garantem hospedagem e 
alimentação. Os encontros acontecem aos sábados e 
domingos. Pela manhã são feitas as oficinas e na noite 
de sábado acontece a sessão de cinema. 

Ao final das oficinas, os professores, que também 
são artistas, coordenam uma culminância do processo 
que foi realizado, onde todos os participantes expõem 
os resultados das vivências. Entre os resultados já foram 
exibidos pequenos documentários feitos pelos partici-
pantes até apresentações artísticas. 

A ideia tem feito sucesso entre as cidades, um dos 
termômetros disso é a propaganda de boca em boca 
que tem ampliado a fila das cidades que aspiram a visita 
do Circulandô. Com um logotipo em forma de um ôni-
bus com asas, o Circulandô leva a Arte para o interior do 
estado, enquanto ajuda aos paraibanos a redescobrirem 
e ampliarem a imaginação e a criatividade.

Ampliando o universo artístico
O foco do Circulandô éatingir um público de mul-

tiplicadores, para que eles possam levar a vivência pro-
porcionada pelos professores do Cearte a outras pes-
soas das cidades visitadas. “Trabalhamos com a ideia de 
que em oito horas vamos apresentar uma diversidade 
de técnicas possíveis para que eles possam utilizar em 
sala de aula”, assevera o coordenador. 

Outro ponto trabalhado, que tem apresentado um 

retorno interessante, segundo Odécio, 
é testemunhar o despertar do interes-
se pela arte nos alunos que participam 
das oficinas. “Numa das cidades os alu-
nos resolveram criar um cineclube. Em 
Mamanguape, a escola abriu espaço para 
que eles expandissem exercícios de dança e teatro. Um 
dos alunos em Frei Martinho ficou tão empolgado que 
resolveu fazer seleção para Artes Cênicas e hoje está 
estudando na UFPB”, conta o professor, que é um ator 
por formação e trabalha há anos como Clown (palhaço).

Até o momento já participaram uma média de 270 
pessoas, nas seis cidades visitadas. A intenção é que o 
projeto possa avançar para uma formação continuada, 
informa o coordenador, que explica que isso ainda não 
é possível porque não há quadro de professores para 
fazer o acompanhamento à distância. “Damos todo tipo 
de volta para realizar o pro-
jeto e tem funcionado 
muito bem”, conta 
Odécio, que revela 
que o Circulandô 
ainda carece de 
mais infraestrutura 
e regularidade no 
aporte financeiro 
para implantar um 
acompanhamento 
permanente da 
evolução dos alu-
nos e visitas com 
espaço de tempo 
menos dilatado. 

Valorizando 
a arte

“Na verdade 
não estamos levan-
do a arte para o in-
terior, relembramos 
a eles a força artística 
que o interior tem. Di-
fundimos o setor para que ele possa ser também uma 
forma de produção e subsistência. A Paraíba é rica de-
mais em conhecimento e em manifestações artísticas”, 
argumenta o coordenador, lembrando que os alunos 
e professores do interior comparecem as oficinas com 
muito interesse e gana. “Eles enxergam a possibilidade 
e valorizam esse conhecimento”, frisa. 

O professor explica que quando uma cidade tem 
poucas manifestações culturais é comum que as pes-
soas não valorizem o trabalho do artista. “Levar a arte 
para esses lugares é, na verdade, fazer com que eles 
reconheçam o que é produzido no local e, de uma certa 
forma, é qualificar esse produto artístico que é construí-
do lá”, ressalta Odécio. 

Assim, o Cearte faz do ensino da arte uma fonte 
transformadora da realidade. A 
ideia não é nova, mas tem 
uma força inspiradora. Já 
foi um discurso vivo no 
ideário, quase manifesto, 
dos dramaturgos Augusto 
Boal e de Bertold Brecht. E 
faz parte da visão huma-
nística pregada por Paulo 
Freire quando implemen-
tou o revolucionário mé-
todo de alfabetização com 
a Pedagogia do Oprimido, 
onde todos têm um valor 
e uma contribuição a dar 
à sociedade.

Sequência mostra as atividades
desenvolvidas em diferentes localidades
do Estado e os artístas oficineiros
responsáveis pela circulação das
expressões e bens culturais
para a população 

Odécio Antônio, 
coordenador do projeto

Laura Moreno, 
gestora do Cearte

Paulo Dantas
Especial para A União



Como um conto de fadas, 
a Companhia de Teatro 
Argonautas, apresenta o 
espetáculo infantil “Era 
uma vez um sonho”. A 
peça será encenada hoje, 
amanhã e domingo a 
partir das 20h no Tea-

tro Ednaldo do Egypto e os ingres-
sos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia). “Era uma vez um sonho” é 
o show de estreia da cantora mi-
rim Rannya Aranha. Rannya estuda 
música desde os oito anos e tem a 
voz como seu principal instrumen-
to. Dedicada e decidida ela resolveu 
montar um show e para isso contou 
com o auxílio de uma equipe de 
profissionais compromissados com a 
qualidade do espetáculo. 

Neste espetáculo musical a jo-
vem Rannya Aranha aventura-se por 
uma trilha já tão conhecida e apre-
ciada pelas montagens infantis, que-
rendo simplesmente que as crianças 
e adultos de cada plateia se identi-
fiquem com a alegria que traduz. E 
como não é de se faltar, o musical é 
feito com muita cor, magia, e lindas 
canções roteirizadas especialmente 
para este espetáculo. O espetácu-
lo traz surpresas encantadoras ao 
público infantil, pois é mesclado 
com um tom de humor, sutis brin-
cadeiras, além de uma trilha sonora 
recheada de músicas animadas.

Passeando por vários ritmos 
e estilos musicais, nesse show, ela 
mostra ao público toda sua versati-
lidade e carisma através de músicas 
de filmes consagrados. A aprese-
tanção terá canções para todos os 
gostos: filmes clássicos como “O 
mágico de Oz” e “Mary Poppins”, fil-
mes divertidos como “A era do gelo”, 
canções atuais como a do filme Fro-
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Espetáculo infantil “Era uma vez um sonho” será 
apresentado hoje, amanhã e domingo em João Pessoa

Musical em cena

A Comic House, Psiq e 
Funesc promovem, hoje, às 
19h30 um bate-papo com os 
quadrinistas Cristina Eiko (SP), 
Paulo Crumbim (SP) e Juliana 
Fiorese (PB). E amanhã, às 
18h30, na Comic House, em 
João Pessoa, será realizado 
uma sessão de autógrafos 
com o trio de quadrinistas.

Hoje, às 19h30, os qua-
drinistas Cristina Eiko, Paulo 
Crumbim e Juliana Fiorese 
estarão no Auditório I (Rua 
Abdias Gomes Almeida, 800, 
Tambauzinho - Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo), e 
conversarão com o público a 
respeito da criação de seus 
personagens, influências, téc-

nicas de desenho e mercado. 
O bate-papo será mediado 
pelo jornalista Audaci Junior. 
Além do debate teremos a 
leitura dramática, a qual será 
realizada pela contadora de 
histórias Manu Coutinho e 
pelo ator Herlon Rocha e uma 
apresentação dos autores 
pelo jornalista e escritor Alex 
de Souza.

Amanhã, às 18h30h, na 
Comic House (Av. Nego, 255, 
Tambaú, em João Pessoa) é a 
vez dos quadrinistas arrega-
çarem as mangas e autogra-
far suas obras na Comic Hou-
se. Na ocasião, Cristina Eiko e 
Paulo Crumbim irão autogra-
far o lançamento “`Penadi-

nho - Vida” (80 páginas, 
R$ 31,90), e suas demais 
obras ‘’Quadrinhos A2 vol 1’’ 
(140 páginas, R$ 15), ‘’Qua-
drinhos A2 vol 2’’ (80 pági-
nas, R$ 20), ‘’Quadrinhos A2 
vol 3’’ (140 páginas, R$ 15) 
e ‘’Gnut’’ (64 páginas, R$ 
10) enquanto Juliana Fiore-
se assinará exemplares dos 
seus trabalhos mais recen-
tes, “Valquírias” (livro) (112 
páginas) e “Fragmentos (in)
Conscientes (zine)” 
(48 páginas).

Colecionadores de outras 
cidades podem adquirir seus 
exemplares autografados 
pelo site http://www.comi-
chouse.com.br/ 

Os quadrinistas Cristina Eiko, Paulo Crumbim e Juliana Fiorese participam 
de roda de diálogos, leitura dramática e sessão de autógrafos, em JP

FotoS: Divulgação

Dupla de artistas Paulo Crumbim e Cristina Eiko 

Rannya Aranha desponta como uma grande promessa da cena cultural paraibana

Lucas Duarte
Especial para A União

zen entre outras. Músicas seleciona-
das para que a plateia se encante e se 
divirta que receberam novas versões 
na voz doce de Rannya, belo visual 
que nos enche os olhos de beleza e 
muito fascínio. 

A montagem deste show-espetá-

culo não nos deixa fora disto. O mu-
sical “Era uma vez um sonho” nos faz 
viajar no belo mundo desta pequena 
menina sonhadora, onde a trilha foi 
estudada e reelaborada para encan-
tar o público, além de um belo visual 
que nos enche os olhos de beleza e 

muito fascínio. 
O espetáculo tem a ficha técnica 

com Rannya Aranha – voz, Ricardo 
Britto Rodrigues - produção mu-
sical, arranjos e piano, Daniel Ma-
riano - voz, guitarra e ator, Thiago 
Jorge – bateria, Wil Gomes – baixo, 
Isaac Santos - sax/flauta, Marce-
lo Vasconcelos – violino, Daniella 
Gramani - concepção e direção 
geral, Tony Silva - direção artística 
, produção executiva e assessoria 
de imprensa, Inaiara Vasconcelos 
- produção executiva, Rosandro 
Aranha - produção executiva, He-
layne Cristini - preparação vocal e 
back vocal, preparação corporal – 
Cláudia Cavalcante, Sanzia Marcia 
– figurinista, Marinalva Rodrigues 
– iluminação, Francisco Wlaudy 
Júnior – contrarregra, Renato Britto 
– mídia digital, Raissa Aranha – re-
ceptivo e camarim, Cynthia Vascon-
celos – receptivo e camarim, Egon 
A. Figueroa Elgueta – filmagem, Wal 
Cavalcanti – ensaio fotográfico de 
Rannya Aranha, Regal – ensaio fo-
tográfico da equipe técnica, Suélida 
Cavalcanti - designer gráfico, Brilha 
Som - sonorização e iluminação e 
Cia. de Teatro Argonautas – cenário.

Espetáculo infantil: Magia
Com uma linguagem voltada para 

o público infantil, percebe-se que a 
vida é um conto de fadas. O conto de 
fadas proporciona conforto e aponta 
alternativas para os problemas coti-
dianos de crianças e adultos. O conto 
de fada é uma magia, um sonho que 
leva a um mundo inimaginável.

n Evento: Espetáculo “Era uma vez um sonho”

n Local:Teatro Ednaldo do Egypto

n Datas: 18 de setembro sexta feira) 

19 e 20 de setembro (sábado e domingo) 

n Hora: 20h

n Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (estudante)

Serviço
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

Evento

Nova obra de Lau 
Siqueira é bem aceita

Livros em destaque

    Humor 

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

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

Escola Juarez Johnson da Funesc participa do 
Setembro Inclusivo com programação especial 

Rádio Tabajara

FOTOS: Walter Rafael

Sexta obra do 
poeta gaúcho Lau 
Siqueira, que tam-
bém é secretário de 
Cultura da Paraíba, 
Livro Arbítrio (Edi-
tora Casa Verde, 
80 páginas, R$ 20) 
já vem sendo bem 
aceita entre os 
críticos literários 
e os leitores. “A re-
percussão tem sido 
muito boa e tem até 
ultrapassado as mi-
nhas expectativas”, 
confessou para o jornal A União ele, que a lançou 
em Porto Alegre, João Pessoa e Campina Grande. 
Hoje, o evento deve ocorrer a partir das 18h, no 
Palácio dos Governadores, localizado na cidade de 
Olinda, em Pernambuco. 

Contendo 55 poemas e prefaciado pelo poeta e 
crítico Amador Ribeiro Neto, Livro Arbítrio integra 
a coleção Cidade Poema, da Editora Casa Verde, 
localizada na cidade de Porto Alegre. Lau Siqueira 
disse que começou a publicar esses textos - agora 
transformados em uma obra impressa - no ano de 
2011, por meio do Facebook. “Preferi fazer assim 
porque é uma forma de obter um feedback imedia-
to”, confessou ele, que também esclareceu a razão 
da escolha do criativo título. “É só uma ironia, um 
trocadilho, por causa da escolha dos poemas”, disse 
o autor. 

Os temas tratados pelo escritor são diversos 
em Livro Arbítrio. Há, por exemplo, sobre a própria 
poesia (Receita de Bolo); o futebol, em que começa 
com a observação de que “a bola é quase um es-
petáculo circular”; sexo e, também, o poema Black 
Bloc, que inicia afirmando que “rebeldia não tem 
idade”. 

O crítico de literatura Amador Ribeiro Neto, 
em seu prefácio para o livro, cujo título é “Poesia 
enquanto motor de revolução e alumbramento”, 
destaca que, “no silêncio de seus versos, na cal-
maria de sua poesia, Lau Siqueira vem dando nova 
feição à cena brasileira hoje. Ele atua de soslaio., 
na contracorrente da onda que morre na praia. 
Como quem nada quer - e tudo faz - está redimen-
sionando nossa poesia a partir de temas cotidianos 
e prazerosos - quer seja: mundanos. E um jeito de 
corpo com a palavra que a desnuda e obscurece ao 
mesmo tempo. Cria uma linguagem da vida nua e 
crua. Sem pele. Pano sobre a carne. Que explode em 
epifanias e alumbramentos”. 

 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

BARTOLO Cristovam Tadeu

Encerramento da oficina de música para as crianças e jovens especiais

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

Na terça-feira (22), haverá uma 
oficina de artes plásticas. Na quin-
ta-feira (24), o aniversário da escola 
será comemorado com a participação 
dos alunos da EEMJJ e do Projeto de 
Inclusão Social através da Música e das 
Artes (Prima). As apresentações terão 
início às 14h30, no auditório da escola. 
“Tendo em comum a inclusão social 
e a promoção da cidadania, comemo-
raremos o aniversário da escola em 
uma tarde de apresentações e troca de 
experiências”, diz Leonnardo Limongi, 
coordenador da unidade cultural.

Escola Especial de Música Juarez 
Johnson – A escola atende a crianças 
e adolescentes, com idade a partir de 
um ano, com ocorrências como sín-
drome de Down, síndrome de Asper-
ger, síndrome de Willian, mutismo, 
nanismo, autismo, deficiência visual, 
hidrocefalia, paralisia cerebral.

A EEMJJ é referência no atendi-
mento a pessoa com deficiência pela 
abordagem que adota. Cada aluno 
assiste a duas aulas por semana com 
atendimento individual. Este método 
permite que o professor conheça as 

dificuldades e aptidões do aluno e, 
assim, possa desenvolver um traba-
lho que aproveite da melhor forma 
possível as suas potencialidades, 
aguçando os estímulos através de 
analogias com cores e números, e 
alcançando um resultado promissor 
em menor espaço de tempo.

O corpo docente é formado por 
cinco músicos que ensinam piano, 
violino e violoncelo. A equipe conta 
também com o suporte de profissio-
nais especializados em psicologia, 
terapia ocupacional, enfermagem e 
fonoaudiologia.

Setembro Inclusivo – A progra-

mação da EEMJJ está inserida no 
Setembro Inclusivo, desenvolvido 
pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) e da Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad), entre outros 
órgãos. As atividades alusivas ao 
Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência se estendem até o dia 30 
deste mês. O objetivo é fortalecer 
a cidadania das pessoas com defi-
ciência na Paraíba. A programação 
completa pode ser conferida no link 
http://issuu.com/funadpb/docs/
setembro_inclusivo_-_funad

 

Bate-papo com Francisco 
Azevedo em João Pessoa

Os clubes de leitores são conhecidos pelos ideais de democrati-
zação de conhecimento, uma vez que debates coletivos em encontros 
permitem que os participantes troquem ideias, interpretações e 
informações entre si. Este espaço de socialização dos sentidos da 
leitura e da interação com as interpretações do outro tem trazido 
crianças, jovens e adultos no Brasil e no mundo para a fruição de uma 
experiência estética transformadora. São eventos que possibilitam a 
conquista progressiva de protagonismo e autonomia dos participan-
tes, estruturas fundamentais para a formação cidadã.

Literatura
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 Tambiá3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

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 EconoAir, 
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 Tambiá4: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

DE CABEÇA ERGUIDA (FRA 2014) Gênero: Drama. Duração: 120 min 
Classificação: 14 anos. Direção: Emmanuelle Bercot. Com Catherine 
Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel. A juíza Florence Baque (Ca-
therine 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 delinquentes 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 10/3D: 14h45, 17h45 e 20h45 CinEspaço3: 14h e 19h DUB e 
16h30 e 21h30 LEG Tambiá2: 14h40, 17h40 e 20h40 Tambiá6/3D:  
14h30, 17h30 e 20h30.

VOCÊ ACREDITA? (EUA 2015) Gênero: Drama Duração:124 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Jonathan M. Gunn. Com Ted McGinley, 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 Tambiá5: 16h10, 18h30 e 20h50.

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: 16h40 e 20h50.

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 Tambiá1: 14h20 e 18h30.

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.



Em comemoração as cinco dé-
cadas do Conselho de Cultura 
da Paraíba, a Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) e o 
Conselho Estadual de Políticas 
Culturais (Consecult) realizam 
a partir da próxima semana, 
entre os dias 21 a 23 deste 

mês, o I Encontro Nacional de Conselhos 
de Cultura, que ocorrerá no Cine Teatro 
São José, localizado na Rua Lino Gomes da 
Silva S/N em Campina Grande. O evento 
visa alinhar três agendas que pautam a de-
mocratização da gestão de cultura, através 
de conselhos participativos e capacitação 
social.  O evento é a convergência de três 
agendas importantes para as discussões 
políticas e temáticas referentes a demo-
cratização da gestão de cultura através dos 
seus conselhos.

O evento é aberto à cadeia produ-
tiva da cultura – conselheiros, gestores, 
e agentes culturais, com o intuito de 
debater a gestão cultural através de 
participação social em conselhos organi-
zados. Conta ainda com a representação 
de todas as capitais dos nove Estados do 
Nordeste. Entre as principais propostas a 
serem apresentadas na plenária final está 
a consolidação do Sistema Nacional de 
Cultura, o fortalecimento dos Conselhos 
de Cultura e a mobilização de um fórum 
permanente de diálogo com os conselhos 
dos municípios paraibanos. 

A proposta é elencar as demandas 
com os Conselhos Estaduais de Cultura do 
Nordeste a serem levadas para a plenária 
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Diálogos de fomento

FotoS: Edson Matos e Divulgação

Lucas Duarte
Especial para A União

Game do Fifa 16 apresenta um jogo 
mais intuitivo, moderno e instigante

nacional, em outubro, na cidade de Cane-
la, no Rio Grande do Sul. Já no segundo 
dia, acontece o encontro dos Conselhos 
Municipais da Paraíba, na intenção de 
mapear os conselhos e assim gerar uma 
rede de diálogos com os conselhos dos 
municípios paraibanos.

Para o primeiro dia de evento, será 
realizado o credenciamento com os conse-
lheiros e agentes de cultura. Em seguida, 
será composta a mesa de abertura com 
representações estaduais, de municípios 
inscritos e membros de conselhos resi-
dentes na região Nordeste. Após breve 
explanação da metodologia de organização 
em conselhos participativos, acontecerá a 
reunião do Fórum Nacional dos Conselhos 
Estaduais de Cultura com a presença do 
Márcio Caires, ex-presidente do Conselho 

Nacional de Política Cultural. No terceiro e 
último dia do evento, haverá, em parceria 
com a Secretaria de Articulação Institucio-
nal (SAI), as etapas do processo eleitoral 
que resultará na renovação dos repre-
sentantes da sociedade organizada nos 
colegiados setoriais do Conselho Nacional 
de Política Cultural (CNPC), para o período 
de 2015 a 2017. O CNPC é o órgão cole-
giado integrante do Ministério da Cultura 
(MinC) e tem como finalidade formular as 
políticas públicas para o desenvolvimento 
e o fomento das atividades culturais no 
território nacional. 

O coordenador de projetos e políticas 
na área de cultura e educação, Márcio Cai-
res Chaves é bacharel em Administração, 
fundador do Grãos de Luz e Griô em 1998, 
no qual coordenou mais de 20 projetos de 

O Teatro Municipal Severino Cabral e Associa-
ção Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral 
apresenta hoje, Lucas Veloso (filho de Shaolin) 
com o espetáculo “O Homi do Show”. A apresen-
tação será às 20h, no Teatro Severino Cabral, com 
ingressos aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia entrada). 

Com talento e irreverência, o jovem co-
mediante já reúne um grande público em suas 
apresentações. Dono de um talento singular, ele 
tem em suas raízes um forte incentivo para o aflo-
ramento da veia humorística, advindo do seu pai, 
Shaolin.

O espetáculo contará com um repertório 
bastante diversificado que abarca desde o tema 
política até imitações de eternos artistas da mú-
sica e cultura popular, como Luiz Gonzaga, Valdik 
Soriano, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Michael 
Jackson, dentre outros – além de políticos paraiba-
nos e o rei do humor, Chico Anísio.

Lucas herdou o dom do pai de provocar 
risadas e traz a sua profissão como algo prazeroso, 
transparecido pela naturalidade e espontanei-
dade, fatores que você poderá conferir no show 
desta sexta. “O Homi do Show” é uma realização 
de Shaolin Produções. 

A nova edição do jogo de fute-
bol para videogames mais vendido 
do mundo promete partidas mais 
intuitivas e melhorias drásticas na 
inteligência artificial dos jogadores 
controlados pelo computador. A 
reportagem do jornal A União testou 
a versão Demo do Fifa 16 para PS4 e 
conferiu as novidades de jogabilida-
de, além dos novos modos FUT Draft 
e a possibilidade de disputar partidas 
com equipes femininas. 

Tudo o que a EA Sports prome-
teu em melhorias para a inteligência 
artificial foi cumprido. Os jogadores 
estão mais espertos em relação a 
versão do ano passado. A mecânica 
do jogo em si parece ter ficado um 
pouco mais dura, porém tudo é mais 
intuitivo. 

Os passes funcionam de forma 
organizada. Você pensa em tocar a 
bola para um jogador que precisa 
recebê-la em uma posição avançada 
e ele vai lá buscar a pelota. Triangu-
lações na pequena área ficaram mais 
simples de se executar.

Para os novatos a novidade são 
as dicas de comandos táticos, um tipo 
de legenda que fica embaixo dos 
jogadores controlados sugerindo o 
que se pode fazer com a bola. A op-
ção pode ser desativada a qualquer 
momento.

Apesar de estar um pouco mais 

O secretário de cultura da Paraíba, Lau Siqueira e apresentação de folguedos populares no cine Teatro São José

Filho de Shaolin herdou o talento do pai

Os jogadores apresentam movimentos nítidos de domínio da bola 

Secult realiza I Encontro Nacional de 
Conselhos de Cultura em Campina Grande 

Lucas Veloso em 
“O Homi do Show” 
no Teatro Municipal

Felipe Gesteira
Especial para A União

lento, o realismo compensa. Na hora 
de finalizar faz diferença - e muita! 
- em que pé do jogador a bola está, 
como foi dominada, giro do corpo, e 
o mesmo vale para os passes. Sobre 
a diminuição de velocidade, foi tão 
pouca que não chega a incomodar.

Draft e futebol feminino
O divertido modo Fifa Ultima-

te Team (FUT), conhecido pelos fãs 
da série, agora traz uma novidade, 
o FUT Draft. Antes só era possível 
personalizar um time com muito 
esforço e horas de dedicação para 
ganhar pontos e comprar paco-
tes e jogadores. Agora é possível 
‘escalar’ um time com as várias 
opções que o jogo oferece. Você 
escolhe a posição e ele te dá três 
ou quatro possibilidades. Muito 

bom para partidas amistosas entre 
amigos.

Na parte do futebol feminino 
parece ter havido um certo desleixo 
dos desenvolvedores. Primeiro por-
que não há clubes, apenas algumas 
seleções. O segundo ponto, e mais 
grave, é que nada parece ter sido 
feito no que diz respeito à mecâni-
ca. A impressão é que pegaram a 
estrutura do Fifa 15 e colocaram as 
meninas lá. É exatamente o jogo do 
ano passado. Mesmo assim a inicia-
tiva da EA de implantar o futebol 
feminino em terreno absolutamente 
machista é louvável. 

O jogo completo será liberado 
no próximo dia 22, com versões para 
PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. 
Cada cópia custará em média R$ 
200.  

educação e cultura administrando mais de 
R$ 10 milhões em recursos nesta área em 
parceria com entidades estaduais, nacio-
nais e internacionais, empresariais e públi-
cas. Criou e coordena em parceria com o 
Ministério da Cultura a Ação Griô Nacional, 
que envolve em torno de 600 instituições 
de educação e cultura e mais de 700 griôs 
e mestres de tradição oral no Brasil. 

De acordo com o secretário de Cul-
tura do Estado da Paraíba, Lau Siqueira, 
o encontro tem importância de fomentar 
ações no interior e assim debater sobre 
o setor com os atores sociais dessas 
regiões.  “O objetivo do evento é captar 
informações relacinados a cultura das 
regiões e a proposta de modelo de orga-
nização de seus respectivos conselhos”, 
finalizou para A União. 
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Uso de extintor em carros 
de passeio se torna opcional, 
conforme decisão do Contran

Mais da metade dos alunos de 8 anos têm domínio fraco
São Paulo (AE) - Mais da 

metade (56,2%) dos alunos 
do 3º ano do Ensino Funda-
mental têm níveis baixos de 
leitura. Isso é o que indicam os 
dados da Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA) 2014, 
divulgados nessa quinta-feira, 
17, pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). Em Matemática, a 
situação é parecida: 57% dos 
estudantes que fizeram a pro-
va têm domínio fraco do con-
teúdo para a idade (oito anos).

Essas são as proporções 
de alunos que ficam nos dois 
patamares mais baixos de 
domínio em leitura e Mate-
mática (cada um com quatro 
níveis) da avaliação. Em es-
crita, 26,6% deles ficaram nos 
dois patamares inferiores - em 
uma escala de cinco.

No caso da leitura, por 
exemplo, não alcançar os 
dois níveis superiores signi-
fica que a criança não conse-
gue identificar uma informa-
ção explícita, no meio ou no 
final do texto, em um poema 
ou cantiga folclórica. Em re-
lação à escrita, estudantes 
nos dois primeiros níveis 
não conseguem construir um 
texto legível e escrevem pala-
vras com letras trocadas. Dos 
26 Estados e o Distrito Fede-

ral, apenas seis têm menos 
da metade dos alunos nos ní-
veis inferiores de leitura. 

Histórico
A ANA foi criada com o 

Pacto Nacional da Alfabetiza-
ção na Idade Certa (PNAIC), 
lançado pela presidente Dilma 
Rousseff em 2012. Os indica-
dores de 2014 ficaram pró-
ximos aos números de 2013, 
primeiro ano em que a ANA 
foi feita. O MEC não divulgou 
oficialmente os dados da edi-
ção por considerá-los apenas 
um diagnóstico inicial.

Em relação à edição an-
terior da ANA, houve estagna-
ção nos indicadores. Naquele 
ano, 57% dos alunos ficaram 
nos dois primeiros níveis de 
leitura. Em Matemática, esse 
porcentual foi de 58%. Já em 
escrita, 41,5% haviam ficado 
nos dois patamares inferiores 
- mas, à época, a escala usada 
era de quatro níveis.

Neste ano, a pasta decidiu 
cancelar a realização da ANA. 
O principal motivo foi corte de 
gastos. De acordo com o go-
verno, a medida também tem 
caráter de reavaliação peda-
gógica. Há a possibilidade de 
que o exame seja aplicado a 
cada dois anos.

Leitura e Matemática

Em relação à escrita, estudantes não conseguem construir um texto legível e escrevem palavras com letras trocadas, aponta a ANA 

Foto: Reprodução/Internet

Com a chegada da Primavera, 
que será oficialmente na próxi-
ma quarta-feira, há o surgimento 
mais intenso do sol, o pólen das 
flores, aumento do calor e perío-
do de estiagem. O alergista e imu-
nologista, Edson Petrucci, ressalta 
que esses fatores proporcionam 
o aumento da poeira domésti-
ca, ambiente que favorece para 
a proliferação de ácaros. Dados 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB), revelam que no final do 
Inverno e começo de Primavera, 
acontece um maior registro de 
casos de catapora e conjuntivite. 
Em 2013, foram 1.460 casos e, em 
2014, 769, resultando numa que-
da de quase 47% nos registros do 
setor de saúde pública.

Essa queda deveu-se ao fato 
de que as pessoas estão se cuidan-
do mais com o passar dos anos. A 
sugestão do alergista, é que deve-
se manter o ambiente da casa lim-
po, evitando a propagação desses 
ácaros. O ideal é passar pano úmi-
do e não varrer, para que a poeira 
não espalhe pela casa.

Nas crianças, podem apare-
cer casos de diarreia. Isso porque 
elas costumam ficar muito tempo 
expostas ao sol e ao calor. O con-
selho de Edson Petrucci é que as 
mães evitem essa exposição em 
horários inadequados e hidratem 
seus filhos com muita água e su-
cos naturais.

Os sintomas das viroses re-
correntes durante a estação va-
riam entre febre, mal estar, cori-
za, espirros, tosse, cansaço, entre 
outros. O agravamento dos sin-
tomas deve resultar na procura 
imediata de um médico, tanto 

Estação favorece as doenças
Chegada da PriMavera

Janielle Ventura
Especial para A União

nos casos de adultos, quanto em 
casos de crianças.

Clima
Segundo o metereologista do 

Instituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet), Ednaldo Correia, a 
média de temperaturas máximas 
no leste do Estado (Litoral, Mata, 
Agreste e Brejo) ficará entre 24,8 a 
30,6ºC. E com relação as tempera-
turas mínimas, ficarão entre 15,2 à 
22,0ºC. Nas demais regiões da Pa-
raíba, as médias das temperaturas 
máximas estão entre 31,5 a 34,2ºC, 
e já nas temperaturas mínimas, 
19,3 à 21,8ºC. 

O período da Primavera coin-
cide com o período de estiagem, 
onde as chuvas são bastante re-
duzidas e concentradas no Leste 
do Estado. De acordo com a me-
teorologista da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), Carmem Becker, os 

totais de precipitação acumulados 
no trimestre outubro, novembro e 
dezembro vão de valores inferio-
res a 15milímetros em regiões do 
Agreste, Cariri e Curimataú, e su-
periores a 100 mm no Litoral, Bre-
jo e Sertão.

Fique atento
São sequelas de queimaduras:
n Não fique exposto ao sol em horário inapro-
priado. Evite entre as 10h e às 16h;

n Beba muito líquido e sucos naturais. Evite 
bebidas artificiais;

n Ao sentir que está ficando doente, procure a 
Unidade Básica de Saúde mais próxima;

n Proteja-se dos raios do sol com protetor solar;

n Use roupas leves;

n Mantenha a casa limpa e sem ácaros, evitando 
assim, crises alérgicas.

A primavera é época em que flores, como gardênias, 
azaleias, hortênsias e outras começam a desabrochar. 
Saiba como cultivar algumas delas e deixar sua casa 
mais colorida:

Gardênias: São formadas na primavera e verão, 
sendo cultivadas a pleno sol. A rege deve ser perió-
dica. O arbusto pode atingir até 1,5 a 2 metros de 
altura. Suas folhas são grandes e verde-escuras, 
com flores brancas perfumadas;

Azaleias: Elas terminam de florescer na prima-
vera e gostam de ficar no sol. Podem ser encontra-
das nas cores rosa (mais frequente), branca e ala-
ranjada. Seu crescimento é lento, podendo atingir 
até 4 metros. Deve ser regada diariamente;

Hortênsias: Seu arbusto pode atingir 2,5 me-
tros de altura, com flores nas cores branca, rosa 
ou azul. pode ser cultivada em vasos ou maciços 
em terra fértil, permeável e úmida. Ela floresce na 
primavera e verão;

Tocha dourada: Conhecida também como helicô-
nia-papagaio, floresce tanto na primavera quanto no 
outono. Suas flores vão do amarelo ao laranja. Pode 
atingir um metro e deve ser regada constantemente.

Flores da estação

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio 
Teixeira (Inep) divulgou, 
na tarde dessa quinta-feira, 
os resultados da Avaliação 
Nacional da Alfabetização 
(ANA) de 2014. A prova mede 
os níveis de proficiência dos 
alunos da rede pública do 3º 
ano do Ensino Fundamental 
no tocante à leitura, escri-
ta e matemática. O resulta-
do indicou que, na Paraíba, 
37,55% dos estudantes têm 
aprendizado inadequado em 
leitura, 62,39% em escrita e 
76,12% em matemática.

Os conhecimentos de-
monstrados pelos alunos na 
avaliação são divididos em 
níveis: em leitura, são qua-
tro níveis, dentre os quais 
apenas o primeiro nível é 
considerado inadequado; 
em escrita, são cinco níveis, 
dos quais os três primeiros 
são inadequados e, em ma-
temática, dos quatro níveis, 
apenas os dois primeiros são 
considerados inapropriados.

Na área da leitura, 37,55% 
dos estudantes da Paraíba que 
realizaram a avaliação es-
tão no nível 1, índice que 
fica acima da média nacio-
nal (22,21%) e da média 
regional (35,56%). Ape-
nas Sergipe (43,22%), Ala-
goas (43,49%) e Maranhão 
(44,30%) apresentam níveis 
piores que o da Paraíba. De 
acordo com a pesquisa, os 
alunos que estão no primeiro 
nível são capazes apenas de 
ler palavras isoladas.

Na área da escrita, o 
nível desempenhado pelos 
estudantes da Paraíba foi o 
pior da região Nordeste, com 
62,39% dos estudantes na 

escala de níveis considerada 
inadequada (níveis 1 ao 3), 
ao passo que a média nor-
destina ficou em 53,73% e 
a brasileira em 34,46%. En-
tretanto, no nível de maior 
qualificação, o quinto, a mé-
dia do Estado superou a nor-
destina: 4,23% dos discentes 
ficaram no nível, ao passo 
que a média da região foi de 
3,72%. No nível 5, se supõe 
que os alunos escrevam pala-
vras com diferentes estrutu-
ras silábicas, produzam tex-
tos que sigam uma narrativa 
e articulem as partes do tex-
tos com conectivos, recursos 
de substituição lexical e ou-
tros articuladores textuais.

Na área da matemática, 
apesar de ter ficado com o 
percentual de nível de apren-
dizagem inadequada acima da 
média nacional e regional, o 
Estado ficou bem posicionado 
no Nordeste. Foram 76,12% 
de alunos que ficaram nos 
níveis 1 e 2, número maior 
apenas que os índices do 
Ceará (51,34%), Pernambu-
co (70,99%) e Rio Grande do 
Norte (75,64). O ótimo índice 
do Ceará fez a média regional 
descer, ficando na marca de 
74,08%, enquanto a média 
brasileira ficou em 57,27%.

Escrita: 37% no nível 1
Feliphe Rojas
Especial para A União

De acordo com a 

pesquisa do MEC, 

Estado tem boa 

posição na área 

de Matemática 

na região 

Nordeste
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Extintor em carro agora é opcional
decisão do contran

São Paulo (AE) - O Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) anunciou ontem 
que o uso de extintor de in-
cêndio em veículos de pas-
seio passa a ser optativo no 
Brasil. A decisão foi tomada 
com base em uma série de 
fatores, mas o que mais pe-
sou foi que os fabricantes de 
extintores disseram que seria 
necessário de 3 a 4 anos para 
atender a demanda pelo dis-
positivo do tipo ABC.

Após reunião com os 
fabricantes automotivos, o 
Departamento Nacional de 
Trânsito também informou 
que uma série de evoluções 
nos últimos anos resultaram 
em maior segurança contra 
incêndios, entre eles o corte 
automático de combustível 
em caso de colisão, o posi-
cionamento do tanque fora 
do habitáculo e a capacidade 
de combustão dos materiais 
utilizados.

Todavia, para veículos 
de transporte comercial de 
passageiros, como ônibus, 

micro-ônibus, caminhões, ca-
minhões-tratores e também 
para o transporte de produ-
tos inflamáveis, líquidos e 
gasosos, o uso do dispositi-
vo continua obrigatório. Em 
caso de extintor fora da vali-
dade ou sem, o motorista será 
punido com cinco pontos na 
CNH e multa de R$ 127,69.

Entenda o caso
Em 15 de dezembro 

de 2014, o Contran divul-
gou uma nota dizendo que 
os novos extintores do tipo 
ABC seriam obrigatórios em 
todos os veículos a partir de 
1º de janeiro de 2015, subs-
tituindo o do tipo BC. A nor-
ma, contudo, estava valendo 
para veículos zero km desde 
novembro de 2009.

No dia 5 de janeiro, pela 
falta de extintores no mer-
cado para substituição, o 
governo divulgou uma nova 
nota, que adiou a exigência 
para março. Em 25 de mar-
ço, uma nova prorrogação 
ocorreu, levando a obrigato-
riedade para julho. Antes da 
data - em junho - houve nova 
postergação do uso para ou-
tubro, período em que a nova 
decisão foi tomada.

Equipamento continua
obrigatório em veículos
de transporte comercial circuito Universitário 

leva filmes à PB

Criado com o objetivo de in-
centivar, no ambiente acadêmico, o 
diálogo e a reflexão sobre questões 
ligadas à história brasileira, o Circuito 
Universitário de Cinema chega a sua 
segunda edição promovendo, até o 
final de outubro, sessões gratuitas de 
filmes nacionais de produção recente 
em universidades de 14 Estados. As 
exibições são sempre acompanhadas 
de debates, com a participação dos 
estudantes, de professores e sempre 
que possível, devido à disponibilidade 
na agenda, dos diretores e produtores 
dos filmes. O circuito tem como tema 
este ano os direitos humanos.

tribunal Militar 
condena almirante

O Superior Tribunal Militar 
(STM) condenou a dois meses de 
detenção um contra-almirante da 
Marinha do Brasil,  acusado de dar 
causa a um acidente com uma via-
tura militar. O acidente deixou um 
cabo do Corpo de Fuzileiros Navais 
paraplégico. O oficial-general  foi 
condenado com base no artigo 210 
do Código Penal Militar, por Lesão 
Corporal Culposa. Por se tratar de 
um oficial-general das Forças Ar-
madas, a ação penal é denominada 
originária, pois o processo começa 
na Corte Superior. A última ação 
penal dessa natureza, julgada no 
STM, ocorreu em 2006, em um caso 
no qual um general do Exército foi 
acusado de peculato.

BB indeniza cliente 
por falha na porta

São Paulo (AE) - O Banco do 
Brasil terá de indenizar Laura Maria 
Dias de Faria por danos morais, em 
R$ 10 mil. A cliente ficou por cerca 
de 40 minutos impedida de entrar 
em uma agência devido ao trava-
mento da porta giratória. A decisão 
é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). 
As informações foram divulgadas 
pela Justiça goiana. Em 15 de julho 
de 2014, segundo o processo, Laura 
Maria foi à agência pagar contas. Ao 
tentar entrar no banco, a porta gira-
tória teria travado por duas vezes.

PM resgata idosa 
amarrada pelo filho

Franca - A Polícia Militar de 
Gália, no interior de São Paulo, 
resgatou uma mulher de 60 anos, 
portadora de deficiência mental, 
vítima de maus-tratos praticados 
pelo próprio filho. A aposentada 
Lídia Ramos Martins foi encontrada 
com escoriações pelo corpo e com 
as mãos amarradas para trás, joga-
da no chão do quarto de sua casa, 
na região central de Gália. O filho de 
Lídia, Marcos Roberto Martins Leal, 
de 40 anos, alcoólatra, foi detido 
pelos PMs, após reagir à abordagem 
policial com uma faca.

‘Friends’ é escolhida 
a melhor série

São Paulo (AE) - O site espe-
cializado The Hollywood Reporter 
perguntou a 2,8 mil pessoas da in-
dústria do entretenimento da cidade 
(779 atores, 365 produtores, 268 
diretores, entre outros): qual é a me-
lhor série de TV de todos os tempos? 

A resposta da maior parte 
foi: Friends. A série de David Crane 
e Marta Kauffman teve dez tempo-
radas entre 1994 e 2004, quando 
52 milhões de pessoas assistiram 
ao final, em maio. De acordo com a 
dupla, a ideia era fazer uma série 
“que nós realmente assistiría-
mos. E nós mantivemos isso”, diz 
Kauffman, hoje com 59 anos.

Atendimento da demanda pelos dispositivos levaria até 4 anos, dizem os fabricantes de extintores

FOTO: Reprodução/Internet

A Universidade Estadual da 
Paraíba obteve mais uma im-
portante conquista no que diz 
respeito à avaliação de qualida-
de das universidades brasileiras. 
O Ranking Universitário Folha 
(RUF) 2015, divulgado na última 
segunda-feira, pela Folha de S. 
Paulo, colocou a UEPB entre as 
20 melhores universidades esta-
duais do País, sendo, neste caso, 
a 19ª universidade estadual me-
lhor avaliada nacionalmente e a 
7ª do Nordeste.

Entre as universidades pú-
blicas em geral (federais e esta-
duais), a UEPB é 64ª melhor Ins-
tituição de Ensino Superior do 
País e a 19ª do Nordeste. O RUF 

avaliou os cursos de Administra-
ção, Biologia, Computação, Ciên-
cias Contábeis, Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Engenharia 
Civil, Farmácia, Física, Geografia, 
História, Jornalismo, Matemá-
tica, Odontologia, Pedagogia, 
Letras, Psicologia, Química, Re-
lações Internacionais e Serviço 
Social da Instituição. Destes, os 
cursos de Relações Internacionais 
e Serviço Social figuram como 
os vigésimos melhores cursos do 
País nas suas áreas.

O RUF é uma listagem das 
universidades brasileiras, de 
acordo com a sua qualidade. 
Para chegar ao ranking, a Folha 
criou uma metodologia própria 

(tendo como referências avalia-
ções internacionais consolida-
das), que mescla indicadores de 
pesquisa e de inovação e a opi-
nião do mercado de trabalho e 
de pesquisadores renomados, 
cadastrados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep-MEC).

Os indicadores que com-
põem a fórmula do RUF são qua-
lidades de pesquisa, qualidade 
de ensino, avaliação de mercado, 
indicador de inovação e indica-
dor de internacionalização. O 
ranking geral contou com 192 
universidades avaliadas. Em nível 
nacional, que reúne universida-
des estaduais, federais e priva-

das, a UEPB obteve a 93ª posição, 
com nota geral de 41,08.

Metodologia
O Ranking Universitário Fo-

lha busca medir a qualidade das 
instituições de Ensino Superior 
brasileiras, em suas diferentes 
missões, partindo de metodolo-
gias utilizadas em rankings inter-
nacionais, mas com adaptações 
para o cenário nacional. As 192 
universidades do País que têm 
como missão constitucional fazer 
ensino, pesquisa e extensão fo-
ram avaliadas em cinco grandes 
áreas: ensino, inserção no merca-
do de trabalho, pesquisa, inter-
nacionalização e inovação.

RUF coloca a UEPB entre as 20 melhores
                                     QUaLidade das UniVersidades BrasiLeiras 

Carro de policial 
é furtado dentro 
da Cidade da 
Polícia no Rio

O Rio de Janeiro registrou 
na última terça-feira, um furto 
em um lugar inusitado: den-
tro da Cidade da Polícia, no 
Jacarezinho, complexo de de-
legacias que congrega unida-
des especializadas da Polícia 
Civil. Segundo informações, 
o ladrão levou uma mochila, 
um leitor eletrônico de livros e 
até algemas que estavam den-
tro do carro de um policial da 
Delegacia de Proteção ao Meio 
Ambiente.  

O agente registrou a ocor-
rência na unidade onde traba-
lha. Imagens de câmeras de 
segurança estão sendo analisa-
das na tentativa de solucionar 
o caso. A segurança é realizada 
por seguranças contratados 
por uma empresa terceirizada. 
Além das delegacias, a Cidade 
da Polícia abriga a Coordena-
doria de Recursos Especiais da 
Polícia Civil (a Core).

Está em consulta pública 
até 3 de outubro, no site da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), uma proposta 
de norma para a regulamen-
tação do uso de aeromodelos 
e aeronaves remotamente pi-
lotadas (RPA, na sigla em in-
glês), popularmente conheci-
das como “drones”. No Portal, 
é possível acessar o formulá-
rio para o envio de sugestões 
a respeito do assunto.

Para alertar a popula-
ção do uso adequado dessas 
aeronaves, a Secretaria de 
Aviação da Presidência da 
República lançou a campa-
nha Drone Legal, que inclui 
cards nas redes sociais, ví-
deos e releases.

A campanha é uma das 
ações do Grupo de Trabalho 
(GT) coordenado pela Secre-
taria junto aos Ministérios 
da Justiça, Defesa (MD), De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), 
Agência Brasileira de Inte-

ligência (Abin), Polícia Fe-
deral (DPF), Receita Federal 
(RFB), Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea) e 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

No Brasil ainda não há 
um controle efetivo do nú-
mero de drones. Nos Estados 
Unidos, a Consumer Electro-
nics Association (CEA) – as-
sociação norte-americana 
que reúne empresas liga-
das à indústria tecnológica 
de consumo – prevê para 
2015 um aumento de 63% 
nas compras de drones em 
relação a 2014, chegando à 
marca de 700 mil aeronaves 
controladas remotamente 
naquele país.

Para o diretor de Gestão 
e Planejamento de Navega-
ção Aérea Civil, Rafael Bote-
lho, a aderência da campa-
nha em diversos segmentos 
do setor mostra que a cons-

cientização da sociedade se 
faz necessária, visto que é 
uma atividade nova e se tor-
nando cada vez mais popular 
no País. “Em constante cres-
cimento, a segurança na utili-
zação é imprescindível, tanto 
para o operador quanto para 
terceiros. É essencial que to-
dos vejam as regras de ope-
ração para o uso adequado 
desses equipamentos”.

Uma das maiores uni-
versidades de aviação do 
mundo, a norte-americana 
Embry-Riddle, aderiu à cam-
panha de conscientização e a 
divulgou em suas redes.

O DroneShow Latin 
America, evento que reúne 
especialistas, fabricantes, 
importadores, prestadores 
de serviços e usuários da 
tecnologia no Brasil, também 
difundiu a iniciativa em seu 
portal. A Associação Brasilei-
ra de Pilotos na Aviação Civil 
(Abrapac) e a Associação dos 
Aeronautas da Gol (Asagol) 

já manifestaram interes-
se em entrar na campanha. 
Após o período da consulta 
pública, os integrantes do 
Grupo de Trabalho farão re-
visões de suas respectivas 
regras. A regulamentação 
ainda prevê minimizar ônus 
administrativos e burocracia, 
já que as regras estão estabe-
lecidas de acordo com o nível 
de complexidade e risco en-
volvido em cada operação.

Campanha alerta sobre regra para uso
drones no PaÍs

Atividade é nova 
e se torna cada 
vez mais popular 
no Brasil. 
Consulta pública 
da Anac vai 
até outubro



UNIÃO  A

Procura por consórcios de imóveis cresce mais de 50%

Em meio à crise
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de setembro de 2015

Economia

Marli Moreira 
Da Agência Brasil SP sedia encontro 

de atacadistas

BC seleciona 
ações de cidadania

MPT-SC pede multa
de R$ 400 mil à JBS

PIB do agronegócio 
tem recuo de 0,15% 

Salões de beleza
serão tributados

O município de Campinas, maior 
polo tecnológico da América Latina 
e terceiro centro industrial nacional, 
sedia entre os próximos dias 23 e 
26, o 29º Congresso Anual da União 
mundial de mercados Atacadistas 
(World Union of Wholesale markets/
WUWm). É a segunda vez que o Brasil 
recebe um encontro desse tipo – a 
primeira foi em 2006 na cidade de 
São Paulo. A iniciativa, promovida pela 
WUWm, é organizada pela Associação 
Brasileira das Centrais de Abasteci-
mento (ABRACEN), que reúne 23 cen-
trais de abastecimento responsáveis 
pela gestão de 56 entrepostos ataca-
distas instalados em todo o País.

O Banco Central (BC) abriu 
inscrições, até o próximo dia 20, 
para chamada pública que vai se-
lecionar ações inovadoras voltadas 
para a promoção da cidadania fi-
nanceira. As propostas seleciona-
das serão apresentadas no dia 5 
de novembro na oficina  Vitrine de 
Inovações, durante o Fórum de Ci-
dadania Financeira.  Segundo o BC, 
o objetivo da Vitrine é conhecer e 
dar visibilidade a experiências que 
utilizem métodos ou tecnologias 
que contribuam para avanços na 
educação financeira, na proteção 
ao consumidor de serviços finan-
ceiros ou na inclusão da população. 
As iniciativas devem estar imple-
mentadas ou em fase avançada de 
implementação (comprovadamente 
experimentadas). 

O ministério Público do Trabalho 
de Santa Catarina (mPT-SC) pede à Jus-
tiça que a JBS seja multada em R$ 400 
mil por descumprimento de decisão ju-
dicial. Em maio passado, a juíza  Patrícia 
D’Abroso, havia determinado que a em-
presa não deveria exceder jornadas de 
trabalho e teria de fazer adequações na 
infraestrutura do frigorífico localizado 
no município de São José. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do agronegócio brasileiro caiu 0,15% 
no primeiro semestre deste ano em 
relação a igual período de 2014 e so-
mou R$ 1,225 trilhão. São R$ 827,46 
bilhões (67,5%) referentes ao ramo 
agrícola e R$ 397,96 bilhões (32,5%) 
do segmento pecuário. Enquanto a 
pecuária cresceu 0,53%, o setor agrí-
cola teve queda de 0,47%. Os números 
constam de levantamento feito pelo 
Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea) da Universida-
de de São Paulo (USP), divulgados nes-
sa quarta-feira pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

O Plenário da Câmara aprovou 
na última quarta-feira projeto de lei 
que regulamenta e os chamados “sa-
lão-parceiro” e “profissional parceiro”. 
A matéria dispõe também sobre a base 
de tributação desse tipo de serviço e 
das condições trabalhistas do profis-
sional. O texto define como “salão-par-
ceiro” o detentor dos bens materiais 
necessários ao desempenho das ati-
vidades profissionais de cabeleireiro, 
barbeiro, esteticista, manicure, pedi-
curo, depilador e maquiador. O “profis-
sional-parceiro”,  é aquele que trabalha 
nos salões de beleza (salão-parceiro).
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De janeiro a julho deste 
ano, foram vendidas 135,9 
mil novas cotas do consór-
cio de imóveis, o que signi-
fica avanço de 50,3% sobre 
os negócios nessa modali-
dade em igual período do 
ano passado. Incluindo to-
dos os bens vendidos por 
meio de consórcios, a pro-
cura aumentou 5,4%.

Além do aquecimento 
de consórcios na área de 
imóveis, houve alta de 17% 
nas adesões referentes a 
veículos leves (automóveis, 
caminhonetes e utilitários) 
com um total de 551,5 mil 
cotas comercializadas. Já 
no segmento de veículos 
pesados (caminhões, ôni-
bus, tratores, implementos 
agrícolas e rodoviários), as 
vendas subiram 11% com a 
entrada de 25,5 mil novos 
participantes.

Os dados são da Asso-
ciação Brasileira de Admi-
nistradoras de Consórcios 
(Abac). Segundo a entidade, 
em todo o sistema de con-
sórcios, as adesões nos sete 
primeiros meses do ano 
somaram 1,36 milhão con-
sorciados, elevando o total 
de participantes, em julho, 
para 7,15 milhões, número 
4,4% superior ao mesmo 
mês em 2014. 

Foram registradas 
830,4 mil cotas contempla-
das, correspondente a alta 
de 7,5%. Houve um volume 
de crédito comercializado 

Venda de imóveis através de consórcios está aquecida e avançou 50,3% sobre os negócios dessa modalidade, segundo dados da Abac

de R$ 23,8 bilhões, 12,3% 
acima do mesmo período do 
ano passado.

O avanço observado no 
setor, em meio à crise eco-
nômica do país, decorre do 

planejamento que passou a 
ser adotado pelo consumi-
dor. Segundo o presiden-
te da Abac, paulo Roberto 
Rossi, o consumidor passou 
a planejar o acesso a bens, 

deixando de lado as com-
pras por impulso. “Mesmo 
em meio a um momento 
econômico difícil, o consu-
midor tem redobrado sua 
atenção nos comprometi-

mentos financeiros de mé-
dio e longo prazos: muitos 
optaram por autofinancia-
mento, custos mais baixos 
e planejamento financei-
ro”, disse paulo Rossi.

Decisão do Fed 
dá um fôlego a 
mais para a
economia do país 
Por André Ítalo Rocha

São paulo (AE) - A de-
cisão do Federal Reserve 
de manter as taxas de juros 
em níveis próximos de zero 
dá um fôlego a mais para a 
economia brasileira, avalia 
o economista Thiago Bis-
cuola, da RC Consultores. 
Se o banco central tivesse 
anunciado a alta na reunião 
dessa quinta-feira, o Brasil 
poderia enfrentar uma fuga 
de capital.

para ele, o aumento dos 
juros deve ficar só para o 
ano que vem, como já previa 
a RC antes da decisão. “Ape-
sar da preocupação com o 
Fed, é importante entender 
que o ‘overshoot’ do câmbio 
no Brasil se dá muito mais 
por fatores internos, como 
a política fiscal e econômica 
do governo, do que exter-
nos”, afirma.

Embora muitas cartei-
ras de ativos já estejam po-
sicionadas para a alta dos 
juros, Biscuola acredita que 
haverá um impacto negativo 
quando a decisão for final-
mente tomada. “Será como 
a perda do grau de investi-
mento. Todo mundo sabia 
que ia acontecer, mas mes-
mo assim o rebaixamento 
fez preço”, disse.

Por Igor Gadelha

Brasília (AE) - A economia bra-
sileira recuou 0,3% em julho ante 
junho, já descontados os efeitos sa-
zonais, mostra o Indicador Serasa 
Experian da Atividade Econômica di-
vulgado nessa quinta-feira. De acor-
do com economistas da Serasa Expe-
rian, o resultado sinaliza nova queda 
do PIB no terceiro trimestre de 2015, 
o terceiro consecutivo de retração. 
Pelo indicador da empresa, o PIB 
brasileiro recuou 0,9% em maio e 

não variou em junho. “A retração da 
atividade econômica em julho é pre-
núncio de nova queda da economia 
no acumulado deste terceiro trimes-
tre, o que aprofundaria ainda mais 
o atual quadro recessivo”, avaliaram 
os economistas em nota à imprensa. 

De acordo com eles, a deteriora-
ção “ininterrupta” da confiança de 
empresários e consumidores, taxas 
de juros e de câmbio em ascensão e 
“gravíssimos” problemas no campo 
fiscal são as principais causas da per-

formance “anêmica” da economia 
brasileira em 2015. Pelo lado da ofer-
ta, apenas o setor de serviço registrou 
desempenho positivo em julho ante 
junho, de 0,2%. Indústria e agrope-
cuária, por sua vez, recuaram 2,2% 
e 1,3% no período, respectivamente. 
Já do ponto de vista da demanda, 
todos os componentes tiveram retra-
ção em julho na variação mensal. O 
consumo das famílias caiu 0,1%, o do 
governo recuou 0,3%, investimentos 
diminuíram 0,1%, exportações, 5,7% 
e importações, 2,2%.

Serasa prevê nova queda no 30 
trimestre; junho tem recuo de 0,3%

PRODUTO INTERNO BRUTO

Conforme as medidas 
anunciadas pelo Ministério do 
planejamento e inseridas no 
ajuste fiscal, a suspensão de 
concursos públicos vai cortar 
até 40.389 vagas. Essa foi uma 
das informações anunciadas 
pelos ministros do planeja-
mento, Nelson Barbosa, e da 
Fazenda, Joaquim Levy, na úl-
tima segunda-feira. A determi-
nação vai gerar uma economia 

de R$ 1,5 bilhão, conforme es-
tima o Governo Federal. Ainda 
de acordo com o ministério, 
não foram definidos quais 
concursos poderiam ser auto-
rizados até o momento.

para ser implementada, a 
suspensão dos concursos pre-
cisa ser inserida no projeto de 
lei que define o Orçamento de 
2016, atualmente em discus-
são no Congresso Nacional. Os 

órgãos federais que desejam 
abrir concursos públicos en-
viam o pedido ao Ministério 
do planejamento, que autoriza 
ou não, dentro de um número 
previsto no Orçamento daque-
le ano. A suspensão só afeta 
pedidos de concursos para 
serem realizados em 2016. Os 
órgãos podem encaminhar o 
pedido até o dia 31 de maio 
de cada ano. pedidos feitos a 

partir de agora só serão ana-
lisados no primeiro semestre 
de 2016, para serem autoriza-
dos em 2017. Os órgãos que já 
receberam autorizações para 
fazer concursos públicos em 
2015 não estão impedidos de 
lançar seus editais. Também 
estão mantidas as nomeações 
de aprovados em concursos 
feitos e que estão dentro do 
prazo de validade.

Ajuste fiscal cortará 40.389 vagas
CONCURSO PÚBLICO



Advogadas Maria Sale-
te Tavares e Higia Kelly 
Montenegro, ex-vice-go-
vernador José Lacerda, 
executivos Eduardo Ribei-
ro Coutinho e Joaquim Gil-
berto Soares, bibliotecária 
Geyse Maranhão, deputa-
do Hervázio Bezerra, Sra. 
Nevinha Araújo, jornalista  
e escritor Wills Leal.
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Parabéns Zum Zum Zum
   O educador físico João Paulo comanda com maestria a franquia 
da Hi Academia, localizada na Av. Edson Ramalho, em Manaíra. Quem afirma 
é sua assídua frequentadora Roberta Aquino.

Rock in Rio

COMEÇA hoje 
no Rio de Janeiro o 
megaevento Rock 
in Rio cujos ingres-
sos estão esgota-
dos para os sete 
dias de shows. 
Entre as atrações 
vão estar Rihanna, 
Queen com Adam 
Lambert, Metallica, 
Rod Stewart, John 
Legend, Elton John, 
Steve Vai. O even-
to ainda vai fazer 
uma homenagem 
a cantora Cássia 
Ellen.
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Fátima Lisboa Lopes, Áurea Maia, Antônia Filizola, Marisete Vasconcelos de Melo e Célia Romeiro

   A capital paraibana vai sediar a 19a edição do Encontro FBHA Excelência 
na Qualidade em Serviços para Hospedagem e Alimentação. O evento será no 
próximo dia 6 de outubro no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, no Cabo Branco.

FOTO: Goretti Zenaide

Lúcia Padilha, Fátima Lisboa Lopes, Roziane Coelho, Roberta Aquino e Evelyn César
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Mini desfile na Calzature apresenta bolsas e sapatos

FOTO: Goretti Zenaide

Mariz
O DEPUTADO 

Gervásio Maia pre-
sidiu a sessão especial 
em homenagem aos 
20 anos da morte do 
ex-governador Antonio 
Mariz, na última quar-
ta-feira, na Assembleia 
Legislativa da Paraíba.

O evento contou 
com presenças dos fa-
miliares e amigos leais 
do saudoso Mariz.

Deputado Hervázio Bezerra e Shirlene Dantas, ele é o 
aniversariante de hoje

Nova coleção
AS APOSTAS para a próxima temporada são saltos 

que tragam conforto aos pés. E isto foi o que conferimos 
no lançamento da coleção primavera-verão da Calzature, 
apresentada pela empresária Fátima Lisboa Lopes, com um 
coquetel na loja do Manaíra Shopping, última quarta-feira.

Nas prateleiras, quadrados, meia pata, plataformas 
e a sola tratorada foram algumas das boas opções em 
calçados, com destaque para as rasteirinhas com pedras 
preciosas e as sandálias gladiador. As bolsas vem com alças 
a tiracolo, tamanho médio, duas alças, algumas com corpo 
maleável que é só virar que se transforma em outra bolsa.

    A marca Kopenhagen anuciando que sua campanha “Special Sale” 
continua até o dia 22 de outubro nas lojas de João Pessoa e Campina Grande. 
Trata-se de promoções de descontos em alguns de seus famosos chocolates.

Dois Pontos

  Estão abertas, no site premio.
semexcesso.com.br as inscrições 
para a primeira edição do Prêmio Sem 
Excesso, promovido pela Associação 
Brasileira de Bebidas.
  A inciativa é para reconhecer e 
difundir ações em favor do consumo 
moderado de bebidas alcoólicas de-
senvolvidas por bares e restaurantes 
de todo o Brasil.

“Não ganhe o mundo e 
perca sua alma; 
sabedoria é melhor que 
prata e ouro”

“Que maravilha é ninguém 
precisar esperar um únco 
momento para melhorar 
o mundo”

BOB MARLEY ANNE FRANK

Mimo

NO VALE tudo para 
atrair clientes, a constru-
tora Massai em parce-
ria com a Unicred está 
realizando uma ação em 
Campina Grande que vai 
até o dia 10 de outubro.

Na compra de uma 
unidade do Palazzo Dão 
Silveira ou Palazzo Rober-
to Pinto, os cooperados 
da Unicred ganharão um 
Iphone 6.

Casamento
CASAM-SE no próximo dia 3 de outubro, com cerimônia 

e recepção na Pousada Vila dos Ventos, em Ponta de 
Campina, Giovanna Macedo e Vico Melo.

A noiva, que é chef e proprietária da Totoca, no Mira-
mar, é filha de Nilson Luiz de Maia Macêdo e Tânia Correia 
Lima Macedo e o noivo, filho de Josival Diniz de Melo e 
Deusilene Souza de Melo.

Recursos Humanos
A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Recursos Humanos 

comemorou seus 50 anos com uma grande festa no Espaço 
HSBC, em São Paulo,  com entrega do Prêmio “Ser Humano 
Oswaldo Checchia”.

A Paraíba teve destaque com o trabalho do professor 
Luciano de Santana Medeiros que ficou em segundo lugar 
com o case “Práticas de Liderança na Gestão Imobiliária”.

Educação
A ESCOLA Es-

tadual de Ensino 
Fundamental Arlindo 
Bento de Moraes, de 
Santa Luzia, ganhou o 
prêmio “Educar para a 
Igualdade Racial e Gêne-
ro”, com o projeto “Sou 
Negro, sim! Construindo 
a identidade racial pela 
diversidade a partir de 
uma Cultura de Paz”.

Medalha
O EX-DEPUTADO 

e engenheiro Carlos 
Batinga foi laureado 
com a Medalha do 
Mérito 2015, do Sis-
tema Confea/CREA e 
Mútua. A solenidade 
foi durante a 72a Se-
mana Oficial da En-
genharia e Agronomia, 
realizada em Fortaleza.

Festa da Mandioca
SERÁ aberta hoje no Sítio Lagoa de São João, no Mu-

nicípio de Princesa Isabel, a 13a edição da Festa da Mandioca, 
evento que vai até o próximo domingo com capacitações, 
cursos, palestras, seminários, gastronomia, feiras agroe-
cológicas, exposição de animais e cavalgada.

O evento é promovido pela Associação Comunitária dos 
Pequenos Produtores de Lagoa de São João de Princesa 
Isabel, com apoio do Governo do Estado, Sebrae, Emater, 
CDL, Banco do Nordeste, Senar/Faepa e IFPB.
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Polícia Rodoviária 
Federal promove leilão 
de dois mil veículos 
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Ação será realizada nos 
dias 24 e 25, por médicos 
da PB e de outros estados

Trauma-JP faz mutirão de cirurgias
SEQUELAS DE QUEIMADURAS

De janeiro a junho des-
te ano, o Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, atendeu a 619 casos 
de queimaduras, enquan-
to que no ano passado, de 
janeiro a dezembro, foram 
1.327 ocorrências. É para 
atender as vítimas de graves 
queimaduras que o Serviço 
de Cirurgia Plástica e Quei-
mados do hospital realizará 
o I Mutirão de Tratamento 
Cirúrgico de Sequelas de 
Queimaduras do Estado da 
Paraíba, nos dias 23 e 24 
deste mês.

De acordo com o mé-
dico Saulo Montenegro, co-
ordenador da Unidade de 
Tratamento de Queimados 
(UTQ), 45 pessoas se ins-
creveram para participar no 
mutirão. Ele explicou que o 
período de inscrição estava 
previsto para terminar dia 
10, porém, como a procura 
foi grande, esse prazo foi 
encerrado na última quarta-

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmasil.com

-feira. “A procura superou as 
nossas expectativas e dos 45 
pacientes inscritos nós sele-
cionamos dez considerados 
prioritários para participar 
do mutirão, ficando o restan-
te para cirurgias no decorrer 
do ano”, explicou.

Segundo o médico, esse 
é um projeto pioneiro na 
Paraíba, que conta com a 
parceria da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica 

(SBCP) e de médicos cirurgi-
ões de outros estados, bem 
como da equipe do hospital. 
“O mutirão realizará cinco 
cirurgias em pacientes por 
dia, para isso, contaremos 
com oito cirurgiões plásti-
cos, sendo  quatro da nossa 
equipe e quatro dos estados 
de São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, com 
larga experiência na área. 
Os pacientes com sequelas 

mais simples provavelmen-
te serão liberados no mes-
mo dia, enquanto que os 
mais graves permanecerão 
internos”, informou. 

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa 
é referência nacional em te-
rapias de queimados e cirur-
gia plástica corretiva e res-
tauradora. Atualmente ele 
conta também com o anexo, 
Hospital de Traumatolo-

gia e Ortopedia da Paraíba 
(HTOP), onde serão dispo-
nibilizados toda a estrutura 
física e apoio logístico para 
a realização dos procedi-
mentos cirúrgicos durante 
os dois dias de realização 
do mutirão, bem como no 
decorrer do ano onde os 35 
pacientes inscritos restan-
tes serão chamados gradati-
vamente para realização do 
procedimento cirúrgico.

Sequelas de queimadura – 
As queimaduras representam uma 
importante questão de saúde pública, 
sendo responsáveis por grande 
número de óbitos e sequelas, que 
muitas vezes levam ao afastamento 
do trabalho, limitação funcional e até 
mesmo aposentadoria por invalidez. 
As sequelas decorrentes das 
queimaduras variam desde alterações 
de cicatriz até contraturas severas 
diversas regiões do corpo.

São sequelas de queimaduras:
n Cicatrizes hipertrofias e 
quelóides

n Alteração da cor da pele 
(hipercromias, hipocromias, 
discromias)

n Úlceras crônicas

n Alterações de sensibiliade

n Alteração na textura e espes-
sura da pele

n Retrações de pele

n Contraturas cicatriciais, 
limitando a movimentação de 
articulações e áreas de dobra

n Alopécia (áreas desprovidas 
de pêlo, principalmente quando 
acomete o couro cabeludo)

n Atrofia mamária

Desde abril de 2014, o Pro-
grama Farmácia Popular, im-
plantado pelo Governo Federal, 
cumpre as diretrizes da Política 
Nacional de Assistência Farma-
cêutica. O programa amplia o 
acesso a medicamentos essen-
ciais com baixo custo, benefi-
ciando uma maior quantidade 
de pessoas. A Rede Própria dis-
ponibiliza 112 itens, entre eles, 
medicamentos gratuitos e com 
até 90% de desconto. Atual-
mente, o Programa Farmácia Po-
pular beneficia 4.452 municípios 
do Brasil. 

Para ter o direito de adqui-
rir a medicação, o Ministério 
da Saúde explica que é preciso 
apresentar nas farmácias um do-
cumento de identificação com 
foto, no qual conste CPF, junto 
a uma receita médica ou odon-
tológica, dentro do prazo de va-
lidade de 120 dias (com exceção 
dos contraceptivos que a receita 
possui validade de um ano). A re-
ceita pode ser emitida tanto por 
um profissional do SUS quanto 
por um médico que atende em 
hospitais ou clínicas privadas.

Na receita, deve constar o me-
dicamento prescrito pelo médico, 
um número de identificação do 
paciente e uma posologia bem de-
finida, como informa o vice-presi-
dente do Conselho Regional de 
Farmácia, José Ricardo. “Tudo isso 
é necessário para manter um con-
trole e melhor identificação no 
momento da solicitação do medi-
camento”, explica. 

Em 2006, houve a expansão 
do programa para a rede priva-
da, sendo chamado de “Aqui Tem 
Farmácia Popular”. Nessa moda-
lidade, são disponibilizados 24 
medicamentos para hipertensão, 
diabetes, asma, rinite, dislipide-
mia, mal de Parkinson, osteopo-

Estão disponíveis 112 medicamentos
REMÉDIOS GRATUITOS E COM DESCONTO

Dani Fechine
Especial para A União

rose, glaucoma, contraceptivos, 
além de fraldas geriátricas para 
incontinência. 

Hoje, o programa disponibi-
liza os medicamentos para o tra-
tamento da hipertensão e do dia-
betes sem custos para os usuários, 
através da campanha “Saúde Não 
Tem Preço”. Além desses, três me-
dicamentos para o tratamento de 
asma estão disponíveis de forma 
totalmente gratuita. 

Saiba quais são os medica-
mentos gratuitos na Rede Própria!

Asma: Diproprionato de Beclo-
metasona e Sulfato de Salbutamol 
(100mg e 5mg).

Diabetes: Colidrato de Met-
formina (normal e ação prolon-
gada/500mg e 850mg), Glibencla-
mida, Insulina Humana e Insulina 
Humana Regular.

Hipertensão: Atenolol, Capto-
pril, Cloridato de Propranolol, Hi-
droclorotiazida, Losartana Potássi-
ca e Maleato de Enalapril.

A Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) pro-
move amanhã uma capaci-
tação para mais 100 agen-
tes de viagem da operadora  
Viagens Master, uma das 
maiores do País, sobre o 
Destino Paraíba. O evento 
vai ser realizado na cidade 
de Angra dos Reis (RJ), nas 
dependências do hotel Vila 
Galé Resort.  Somente este 
ano, a estatal do turismo ca-
pacitou mais de 4000 agen-
tes de viagens das princi-
pais operadoras do País.

O objetivo da ação é 
apresentar os principais 
equipamentos turísticos do 
Estado, serviços e roteiros 
aos agentes de viagem, além 
de informá-los sobre par-
ticularidades de cada um. 
“Busca, ainda, incentivar a 
venda de pacotes de viagem 
do Destino Paraíba, forta-
lecendo o fluxo de turistas 
durante todas as estações 
do ano”, explica o consultor 
da PBTur, João Warles.

Durante todo o evento, 
os profissionais da Master 
terão oportunidade de co-
nhecer os atrativos turísti-
cos da Paraíba e estreitar 
a relação com os represen-
tantes do trade paraibano. 
Está prevista também uma 
rodada de negócios com re-
presentantes da hotelaria 
e empresas de receptivos 
para definição de pacotes 
turísticos. João Wharles in-
forma que durante o even-
to haverá apresentação e 
distribuição de material de 
divulgação institucional, 
uma degustação de pratos 
da gastronomia paraibana e 
apresentação do Grupo Fol-
clórico do Sesc da Paraíba.

“Temos a preocupação 

de valorizar a nossa cultura 
regional, mostrando atra-
vés da gastronomia de da 
dança os nossos costumes”, 
disse João Wharles.  Para a 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, a capacitação de 
agentes de viagens é uma 
estratégia importante e traz 
resultados concretos para a 
comercialização do Destino. 
“Em especial porque se tem 
a oportunidade de mostrar 
aos agentes os roteiros, o 
potencial e toda a infraes-
trutura dos empreendimen-
tos do setor. Nos últimos 
quatro anos temos investi-
do nessas capacitações e os 
resultados são satisfatórios 
para o turismo paraibano”, 
afirma Ruth.

PBTur capacita agentes 
da Viagens Master no RJ

DESTINO PARAÍBA

Onde reclamar
Em casos de reclamação, por 
mau atendimento, medi-
camento não entregue ou 
qualquer outra denúncia, o 
cidadão pode procurar três 
órgãos: a Vigilância Sanitária 
da Paraíba (3218-5927), 
o Conselho Regional de 
Farmácia (3015-3555) e o 
Procon, o órgão de defesa 
do consumidor, 3214-3040.

Bayeux
Rua Engenheiro de Carvalho, no 279, Centro. CEP: 58307-150

João Pessoa
Av. Cruz das Armas, no 838, Cruz Das Armas. CEP: 58085-000
Rua Joaquim Pires, no 371, Bairro Dos Ipês. CEP: 58028-110
Av. D. Pedro II, Centro. CEP: 58013-420
Rua Josefa Taveira, no 1812, Mangabeira. CEP: 58055-000
João Pessoa - Avenida Dois de Fevereiro, no 443, Rangel. CEP: 58070-000

Campina Grande
Rua Vitorina Barreto de Oliveira, no 204, Conjunto Severino Cabral. CEP: 58108-185
Rua Campos Sales, no 138, José Pinheiro. CEP: 58104-053
Rua Quinze de Novembro, no 956, Palmeira. CEP: 58102-300
Rua Almirante Barroso, no 355, Liberdade. CEP: 581053-41

Cajazeiras
Rua Anisio Rolim, no 83, Cajazeiras. CEP: 58900-000

Guarabira
Rua Costa Beriz, no  127, Centro. CEP: 58200-000

Mamanguape
Rua Presidente João Pessoa, no 198, Centro. CEP: 58280-000

Monteiro
Rua Desembargador Feitosa Ventura, no 4, Centro. CEP: 58500-000

Patos
Rua Horácio Nóbrega, no 22, Centro. CEP: 58704-000

Pedras De Fogo
Rua Primeiro de Maio, s/n, Centro. CEP: 58328-000

Piancó
Rua Pedro Angelo, s/n, Centro. CEP: 58765-000

Pombal
Rua Cel Jose Fernandes, no 449, Centro. CEP: 58840-000

Santa Rita
Rua Juarez Távora, no 164, Centro. CEP: 58300-410

Sousa
Rua Odon Bezerra, no 7, Sousa, Centro. CEP: 58800-130

Endereços do Farmácia Popular (Rede própria):

Dos 45 pacientes inscritos, dez foram selecionados e o restante será chamado gradativamente para o procedimento cirúrgico

FOTO: Arquivo

No evento 
realizado em 
Angra dos 
Reis, está 
prevista uma 
rodada de
negócios com 
representan-
tes da hotela-
ria e empresas 
de receptivos 
para definição 
de pacotes 
turísticos para  
a Paraíba
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Correios garantem que agências 
funcionam mesmo com a greve

Com a adesão da Em-
presa de Correios e Telégra-
fos da Paraíba (ECT) à greve 
nacional na última quarta-
feira, a entrega de corres-
pondências, como contas 
de água e luz, pode ser afe-
tada e fazer com que muitos 
consumidores não recebam 
suas cobranças em dia.

Para evitar o acúmulo 
de correspondências em ge-
ral, a empresa vai promover 
mutirões para entregas nos 
fins de semana. Os Correios 
também orientam os clien-
tes a aguardarem o recebi-
mento de seus objetos an-
tes de procurar as unidades 
de distribuição. Segundo a 
empresa, os esforços estão 
concentrados em manter a 
normalidade das entregas.

Os Correios garantem 
que as agências estão aber-
tas e os serviços, inclusive a 
entrega de Sedex e o Banco 
Postal, estão disponíveis. A 
equipe do jornal A União 
esteve presente em três 
agências (Cruz das Armas, 
Torre e Centro) e apenas 
uma delas, a de Cruz das Ar-
mas, estava fechada. 

Na agência de Cruz das 
Armas ainda foi possível 
encontrar trabalhadores 
entregando panfletos e co-
lando cartazes justificando 
a adesão da categoria à gre-

ve nacional dos Correios. “A 
greve está em todo o Brasil, 
de 36 sindicatos, 20 não 
aceitaram a proposta”, disse 
Regivaldo Bezerra, diretor 
do Sindicato dos Trabalha-
dores em Correios e Telé-
grafos na Paraíba.    

A agência do Centro, em 
frente à Praça Pedro Améri-
co, e a localizada na Aveni-
da Juarez Távora, bairro da 
Torre, estão funcionando 
normalmente. “Nos não so-
mos de agências próprias, 
somos franqueados, então 
as franqueadas funcionam 
normalmente”, explicou 
Marilene Alexandre da Sil-
va, gerente administrativa 
dos Correios da Avenida 
Juarez Távora. 

Saiba mais
Segundo o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), os consu-
midores que contrataram 
os serviços dos Correios 
e esses não forem presta-
dos na forma contratada, 
cabe questionamento para 
eventual ressarcimento ou 
abatimento do valor pago. 
Não havendo solução, o con-
tratante deve procurar um 
órgão de defesa do consu-
midor, como o Procon. Caso 
a questão envolva dano mo-
ral, é possível levar até ao 
Poder Judiciário.

 Com a greve, as contas 
podem vencer sem que o 
consumidor as tenha rece-
bido, ocasionando multas 
pelo atraso no pagamento. 
Para não ser surpreendido 
pelos juros e multas decor-

rentes do atraso, o ideal é 
que o consumidor faça um 
planejamento do pagamen-
to, observando a época em 
que elas costumam chegar. 
Se perceber que o prazo do 
vencimento está perto e o 
boleto não chegou, o con-
sumidor deve se antecipar, 
entrando em contato com 
o SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor) da 
empresa emissora da conta 
e solicitar outra forma de 
realizar o pagamento: se-
gunda via do boleto, sem os 
juros, entregue por e-mail 
ou fax, depósito bancário 
ou código de barra para 
pagamento em caixa ele-
trônico. Vale lembrar que a 
emissão de uma nova fatura 
não pode ser cobrada. 

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), em parceria com a 
Federação da Agricultura e 
Pecuária da Paraíba (Faepa), 
realiza a 48ª Feira Agrope-
cuária e de Derivados da Pa-
raíba, a Paraíba Agronegó-
cios 2015. O evento acontece 
deste domingo (20) até dia 
27 deste mês, no Centro de 
Eventos e Exposição Henri-
que Vieira de Melo, em João 
Pessoa. O objetivo é promo-
ver a realização de negócios 
para o setor agropecuário, 
comercialização de animais, 
máquinas e feno, além de 
apresentar novas tecnologias 
para os produtores rurais.

Na programação, serão 
oito dias de feira dedicados 
ao agronegócio paraibano, 
com exposição de máquinas 
e implementos agrícolas, ofi-
cinas, cursos e palestras, con-
cursos, shopping de animais, 
leilão de bovinos, feira de ar-
tesanato e de agricultura fa-
miliar, praça de alimentação 
e shows com atrações musi-
cais. O evento também conta 
com a participação do Kennel 
Clube da Paraíba, com exposi-
ção de diversas raças caninas, 
demonstração e campeonato 
de agility - esporte no qual o 
cão precisa superar obstácu-
los, e campeonato nacional 
de cavalos da raça Mangalar-
ga Machador. 

Rômulo Montenegro, se-
cretário do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 

comentou que o reconheci-
mento da Paraíba como zona 
livre de febre aftosa abriu a 
oportunidade para a realiza-
ção do evento. “Vamos apre-
sentar para o Brasil uma das 
melhores genéticas animais 
e não tenho dúvidas que ire-
mos impulsionar o agronegó-
cio. Todos os parceiros estão 
convictos que temos a possi-
bilidade de receber grandes 
incentivos para o Estado. 
Aqui estarão criadores de 
todo o País e será uma opor-
tunidade de troca de conheci-
mentos e possibilidades para 
impulsionar o agronegócio”, 
destacou o secretário. 

O presidente da Faepa, 
Mário Borba, um dos prin-
cipais parceiros da Exposi-
ção, afirmou que o evento é 
uma grande conquista. “O 
agronegócio comprovou ser 
um dos principais vetores 
de desenvolvimento para o 
País e a Paraíba não poderia 
ficar de fora. A agropecuária 
vem alavancando a econo-
mia do nosso Estado e por 
isso precisamos mostrar aos 
produtores rurais, empresá-
rios, instituições financeiras, 
iniciativa privada e órgãos o 
quanto o setor é importante”, 
disse Mário Borba.

Os visitantes poderão 
conferir e adquirir animais 
de raças selecionadas como 
gado Nelore, Sindi, Guzerá, 
Gir, Girolando e Holandês. 
Entre os equinos, o desta-
que é para a raça Mangalarga 
Marchador. Entre os caprinos 
e ovinos estarão em exposi-

ção raças como Dorper, Whi-
te Dorper, Santa Inês, Boer, 
Anglo Nubiana, Toggenburg, 
Alpina, Saanen e Savana.

Ações da Empasa - A 48ª 
Feira de Agronegócio terá a 
participação da Empresa Pa-
raibana de Abastecimento e 
Serviços Agrícolas (Empasa). 
As atividades da Empasa fi-
carão por conta da Divisão 
de Piscicultura (Dipis), com 
apresentação dos principais 
insumos à produção de pei-
xe, como incubadora, aerado-
res, redes e puçás de captura 
do peixe; mostra dos princi-
pais reprodutores e matri-
zes cultivados na Estação de 
Piscicultura em Itaporanga; 
informações sobre a cadeia 
produtiva de piscicultura, 
desde a fase de alevinagem 
até a engorda dos peixes; ins-
talação e monitoramento de 
um tanque de manejo, mos-
trando as principais espé-
cies de peixes cultivados em 
águas interiores; e exposição 
sobre a exploração de um 
projeto de piscicultura pelos 
técnicos da Dipis.

A Feira Paraíba Agro-
negócios 2015 tem ainda 
parcerias com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral da Paraíba (Senar-PB), 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas da Pa-
raíba (Sebrae-PB). O Centro 
de Eventos e Exposição Hen-
rique Vieira de Melo está lo-
calizado no Bairro do Cristo 
Redentor, na BR-230, Km 25, 
João Pessoa. A entrada para o 
evento é gratuita.

Feira Paraíba Agronegócios 
começa domingo na capital

AGROpecuáRiA e deRivAdOs

Agências do Centro e da Torre, em João Pessoa, estavam funcionando normalmente ontem 

FOTO: Edson Matos

Sindicato da categoria diz 
que 20 entidades no país 
aprovaram a paralisação

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

A Secretaria Estadual da Infraes-
trutura, dos Recursos Hídricos, do Meio 
Ambiente e da Ciência e Tecnologia 
(Seirhmact) concluiu o reparo de mais 11 
barragens que fazem parte da 2a etapa 
do Programa de Recuperação de Barra-
gens Públicas, iniciada no atual governo. 
Nessa fase estão previstas ainda a recu-
peração de outras 16 barragens.

O engenheiro responsável pelas 
obras, Francisco Leunam Holanda Lins, 
lembrou que desde a implantação do 
programa já foram recuperadas 25 bar-
ragens, sendo 14 em sua primeira etapa. 
“Essas barragens, na sua maioria, foram 
construídas há mais de 30 anos e nunca 
passaram por nenhum serviço de manu-
tenção. Todas apresentavam problemas 
estruturais e algumas sofriam risco de 
rompimento”, ressaltou o engenheiro.

Essa segunda fase está dividida em 
dois lotes, totalizando 27 mananciais a 
serem entregues totalmente recupera-
das pelo Governo do Estado. O investi-
mento total do Programa já ultrapassa a 
ordem dos R$ 10 milhões.

Foram concluídas recentemente as 

obras das seguintes barragens: Conda-
do e Vidéo, em Conceição; Cachoeira 
dos Alves, em Itaporanga; Cachoeira 
dos Cegos, em Catingueira; Jenipapei-
ro, em Olho D’agua; Araçagi, em Es-
perança; Canafístula, em Borborema; 
Caraibeiras e Várzea Grande, em Picuí; 
Poleiros, em Barra de Santa Rosa; e Mi-
lhã, em Puxinanã.

De acordo com Leunam, as obras 
nas 16 barragens restantes estão em 
fase de conclusão. O engenheiro in-
formou ainda que o Governo do Es-
tado já está fazendo levantamentos 
para projetos de recuperação de ou-
tros açudes e avalia a possibilidade 
de implantar uma terceira etapa do 
programa e, dessa forma, beneficiar 
mais paraibanos.

Os alvos são as barragens que 
apresentam erosões capazes de com-
prometer a estabilidade das suas estru-
turas, além daquelas que apresentam 
sistema de drenagem precário, bu-
racos de formigueiros, sangradouros 
obstruídos, e que estejam cobertas por 
vegetação de grande porte.

Governo do Estado recupera 
mais 11 barragens na paraíba

MANuTeNÇÃO

FOTO: Secom/pB

Barragem da Cachoeira do Alves, em Itaporanga, é uma das que foram recuperadas no Sertão

Consumidores 
que não
receberem
boletos devem 
se antecipar
ao prazo de 
vencimento
entrando em 
contato com
o SAC da
empressa
emissora
da conta
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Polícia Rodoviária Federal vai 
leiloar dois mil veículos na PB
Primeiro leilão acontece no 
dia 10 de outubro em um 
hotel na orla da capital

A Polícia Rodoviária 
Federal está programando 
leilão de veículos que se en-
contram recolhidos no pátio 
da sede, no bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa e 
nos 11 postos do órgão na 
Paraíba. Estão relacionados 
dois mil veículos, divididos 
em lotes de 300. 

O primeiro leilão vai 
acontecer no dia 10 de outu-
bro, a partir das 9h, no Ho-
tel Xênius, na Praia do Cabo 
Branco. Os demais lotes irão 
a leilão a cada 15 dias, no 
mesmo horário e local. Os 
veículos selecionados estão 
recolhidos no pátio da sede 
central e nos postos de Ba-
yeux, Mata Redonda (Alhan-
dra) e Mamanguape. 

Nos postos da Paraíba 
existem 3.600 unidades reco-
lhidas, nas categorias veícu-
lo, sucata e ferrosos, que são 
aqueles que não podem ser 
recuperados ou ter peças rea-
proveitadas, mas só derreti-
dos. Entre os veículos selecio-
nados existe uma moto oficial. 
O leilão é aberto ao público, 
exceto servidores da própria 
Polícia Rodoviária Federal. 

No dia 2 deste mês, a Po-
lícia Rodoviária Federal pu-
blicou edital, através do site 
– www.prf.gov.br, que notifi-
ca os proprietários e agentes 
financeiros que têm direitos 
sob os veículos que estão re-
colhidos aos pátios do órgão 
no Estado para que, no prazo 
de 30 dias, contados da data 
da publicação, retirem seus 
veículos, sob pena de tê-los 
leiloados. 

A partir do leilão, o novo 
proprietário não pagará va-
lores de diárias, que estarão 
atrelados ao proprietário 
original. 

O leilão é autorizado 
pela Justiça. Os milhares de 
veículos chegam aos pátios, 
na maioria dos casos, por 
envolvimento em aciden-
tes. Os demais, por falta de 
licenciamento e/ou reten-
ção por defeito ou falta de 
equipamentos obrigatório. 
Recentemente foi realizada 
uma limpeza no pátio de-
vido à presença de animais 
peçonhentos.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Os carros e motos selecionados estão recolhidos no pátio da sede central da PRF e nos postos de Bayeux, Mata Redonda e Mamanguape

Fases a serem seguidas para a realização de um leilão

1. Levantamento dos veículos
2. Autuação de processo
3. Notificação: via aviso de recebimento e publicação de edital de notificação no Diário Oficial da União e no site da PRF
4. Elaboração de minuta de edital de leilão
5. Parecer da Advocacia Geral da União
6. Publicação do Edital do Leilão
7. Consulta de Certificado de Registro de Veículo dos veículos documentados
8. Leilão
9. Pagamento de débitos dos veículos documentados
10. Desvinculação de débitos dos veículos aptos a circular novamente
11. Baixa de gravames dos veículos aptos a circular novamente
12. Pagamento dos débitos dos veículos na condição de sucata
13. Solicitação de baixa para ‘sucatas’ no sistema do Detran
14. Solicitação de baixa para ‘sucata’ em outras unidades federativas
15. Pagamento de outros prestadores de serviço

Segundo o Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, os valores arrecadados nos leilões servirão para quitar 
todos os débitos dos veículos. Caso haja sobra de valor, este será devolvido ao proprietário original.

No dia 27 de agosto deste 
ano, a presidente Dilma Rous-
seff sancionou lei que simplifica 
o leilão de veículos apreendi-
dos ou removidos, determinan-
do que o proprietário passa a 
ter 60 dias para se manifestar 
em casos de apreensão e re-
moção do veículo provocada 

por infrações de trânsito. Com 
a nova lei, o objetivo é ‘limpar’ 
os pátios dos postos da PRF que 
atualmente contam com cerca 
de 3.600 veículos, vários deles 
em estado deplorável. 

O que muda com a Lei 
Antes, o proprietário do 

veículo tinha 90 dias para se 
manifestar em caso de apreen-
são e remoção do veículo. Ago-
ra, tem 60 dias para se mani-
festar em caso de apreensão e 
remoção do veículo. Não cabe-
rá remoção nos casos em que a 
irregularidade puder ser sana-
da no local da infração.

Lei reduz prazo para proprietário

As Polícias Militar, Civil 
e o Corpo de Bombeiros Mi-
litar deflagraram ontem uma 
operação com o objetivo de 
combater a criminalidade em 
Patos, no Sertão, a partir da 
apreensão de armas que esta-
riam sendo utilizadas em cri-
mes praticados no município. 
Foram cumpridos dez man-
dados de busca e apreensão 
nos bairros São Sebastião e no 
Jatobá, onde três suspeitos de 
tráfico de drogas foram presos.

A operação envolveu 80 
integrantes das forças de se-
gurança do Estado e terminou 
com a apreensão de cinco ar-

mas de fogo - entre elas um 
fuzil calibre 762, mais de 100 
munições e estojos de diversos 
calibres, quatro caixas para 
recarregar munições, pólvora, 
espoletas e outros acessórios 
para material bélico.

Os presos foram iden-
tificados como Alex Pereira 
Guedes, de 48 anos, que já 
responde por homicídio; o ir-
mão dele, Gildean Pereira Gue-
des, 46; e Demétrio Militão da 
Costa Filho, 23 anos, suspeito 
de ser um dos líderes do trá-
fico do bairro São Sebastião, e 
atuar também nos bairros das 
Placas e Dona Milindra. 

Operação prende três 
com armas e munição

EM PATOS

Policiais da 4ª Compa-
nhia Independente desarticu-
laram, ontem, uma quadrilha 
suspeita de tráfico de drogas 
que atuava na comunidade 
Beira da Linha, no bairro do 
Sesi, em Bayeux. O grupo é 
formado por quatro integran-
tes – todos com várias passa-
gens pela polícia por diversos 
crimes.

Os suspeitos são Jemilson 
Bruno Rodrigues da Silva, de 
20 anos, que está responden-
do por porte ilegal de arma, já 
que foi preso há apenas quatro 
meses no município com uma 

pistola calibre 9 milímetros 
(de uso exclusivo das Forças 
Armadas); Robson Oliveira de 
Sousa, 22 anos, que possuía 
mandado de prisão por homi-
cídio e também respondia por 
tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma; Lucas Henrique da 
Silva, 21, responde por porte 
ilegal de arma e quando era 
adolescente cumpriu medida 
socioeducativa por homicídio; 
Maxwell Barreto de Carvalho, 
22 anos, que nos últimos 12 
meses foi preso por tráfico de 
drogas, em Bayeux, e porte ile-
gal de arma, em Cabedelo.

A quadrilha estava em 
uma casa que servia de apoio 
para a segurança do ponto de 
venda de drogas em que eles 
atuavam. Com os acusados, os 
policiais militares apreende-
ram duas pistolas calibre 380, 
munições, 211 papelotes de 
maconha, 28 pinos de cocaína, 
três carregadores de pistola, 
dinheiro trocado, uma balança 
de precisão e um carregador 
de rádio comunicador.

Os presos e todo material 
apreendido foram encaminha-
dos para a 6ª Delegacia Distri-
tal, em Santa Rita. 

Polícia desarticula quadrilha 
suspeita de crimes em Bayeux 

TRÁFICO E HOMICÍDIO

Inscrições para 
mestrado na UEPB

O Mestrado em Desenvolvi-
mento Regional (MDR) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
divulgou o edital do processo sele-
tivo para formação da Turma 2016. 
As inscrições acontecem até o dia 
16 de outubro, via internet, atra-
vés do endereço eletrônico https://
edna.uepb.edu.br/scapg/.  Estão 
sendo ofertadas 20 vagas e podem 
se inscrever portadores de diploma 
em nível superior de distintas áreas 
do conhecimento. Após a inscrição 
online, os candidatos devem entre-
gar documentação, por via postal ou 
presencialmente, entre os dias 19 e 
23 de outubro. O projeto de pesqui-
sa deve ser entregue nos dias 19 e 
20 de novembro, via portal ou pre-
sencialmente. Outras informações: 
(83) 3315-3365. O edital completo 
está disponível no site www.uepb.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê, para hoje, céu 
nublado para a região do Litoral e 
nublado a parcialmente nublado para 
Agreste e Brejo, regiões que com-
preendem o setor leste do Estado. A 
temperatura máxima deve atingir 30º C 
e a mínima, 19º C no Litoral. Já para o 
Brejo, a máxima deve atingir 25º C e a 
mínima, 17º C. No Agreste, a máxima 
deve atingir  31º C e a mínima, 19º C. 
Para a região do Cariri-Curimataú, a 
previsão é de céu parcialmente nu-
blado e, para o Alto Sertão e Sertão, 
de céu parcialmente nublado a claro. 
A máxima no Cariri-Curimataú deve 
ficar em 32º C e a mínima, 18º C. No 
Alto Sertão, a sexta-feira pode ter 
máxima de 35º C e mínima de 20º C. 
No Sertão, a temperatura máxima 
deve ficar em torno dos 36º C e a 
mínima, perto dos 19º C. 

Criada Comissão de 
Educação Ambienal

O Governo do Estado insti-
tuiu, por meio de decreto, a Comis-
são Interinstitucional de Educação 
Ambiental no Estado da Paraíba 
(CIEA/PB), vinculada à Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e 
Tecnologia (Seirhmact) e à Secre-
taria de Estado de Educação (SEE), 
visando, entre outros, contribuir 
para a consolidação das políticas 
públicas voltadas para a educação 
ambiental. A instituição da Comis-
são visa ainda fomentar parcerias 
entre instituições governamentais, 
não-governamentais, educacionais, 
empresas, entidades de classe, 
lideranças comunitárias e demais 
entidades que realizam atividades 
nesta área. O Decreto Nº 36.156 foi 
publicado no Diário Oficial da Paraí-
ba no dia 10 de setembro de 2015.

Preso suspeito de 
homicídio na capital

A Polícia Militar prendeu em 
flagrante, na quarta-feira (16), José 
Carlos Ferreira dos Santos, de 42 anos, 
suspeito de matar um homem com 15 
facadas, minutos antes de ser preso, 
no centro da capital. Ele foi preso em 
uma associação que fica próxima ao 
local do crime, onde ele era vigilante. A 
vítima foi identificada como Gilson An-
tônio da Silva, de 55 anos. De acordo 
com o sargento Manoel dos Santos, 
do 1º Batalhão, o crime aconteceu 
após uma discussão entre acusado 
e vítima. “Já era uma discussão que 
vinha se arrastando há dias, segun-
do as informações que colhemos 
no local, e teria como motivação um 
aparelho de celular que eles ficavam 
reivindicando a posse”, disse. O acu-
sado foi entregue na nova Central da 
Polícia Civil, no bairro do Geisel. 
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Decisão do STF proíbe 
doações de empresas a 
campanhas já em 2016
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SEM CAPITAIS NO NORDESTE

PT perde a prefeitura de João Pessoa
Adelson Barbosa dos Santos
Especial para a Agência Estado

Único petista à frente da 
administração de uma capi-
tal do Nordeste, o prefeito de 
João Pessoa, Luciano Cartaxo, 
anunciou nessa quinta-feira, 
17, sua desfiliação do PT e o 
ingresso no PSD do ministro 
Gilberto Kassab (Cidades). 
O político alegou que está 
deixando o PT por causa dos 
escândalos que envolvem o 
partido no plano nacional e 
porque precisaria de liber-
dade para continuar alianças 
celebradas desde o início da 
gestão com partidos como 
PSDB, PPS e SD, todos de 
oposição à presidente Dilma 
Rousseff.

“Não podemos ser pena-
lizados pelos erros dos ou-
tros. Não podemos penalizar 
a cidade de João Pessoa por 
questões nacionais”, disse 
Cartaxo, que sai do PT depois 
de 20 anos de militância, 
quatro mandatos de verea-

Petistas acusam prefeito 
de traição; presidente 
nacional evitou comentar

A trajetória política do pa-
raibano Antonio Mariz, senador 
pelo período de 1991 a 1994, foi 
relembrada em sessão especial 
do Senado, nessa quinta-feira 
(17), em memória pelos 20 anos 
de sua morte. A homenagem 
foi solicitada pelo senador José 
Maranhão (PMDB-PB), que foi 
vice na chapa de Mariz para o 
governo da Paraíba nas eleições 
de 1994. Mariz faleceu vítima de 
câncer, em 1995, quando era go-
vernador do Estado.

Em seu discurso, Maranhão 
lembrou o início da militância 
política de Mariz, que ocorreu 
no centro acadêmico da Facul-
dade Nacional de Direito do Rio 
de Janeiro, onde estudava. Atu-
ava como promotor de Justiça 
quando concorreu a seu primei-
ro cargo eletivo: a prefeitura de 

Sousa, na Paraíba, em 1963.
Seu ingresso na política se 

deu pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) do então presi-
dente João goulart. Com o gol-
pe militar de 1964, foi afastado 
do cargo de prefeito e obrigado 
a responder a um Inquérito Po-
licial Militar.

Na ocasião, um dos desta-
ques da campanha de Mariz à 
Prefeitura de Sousa, conforme 
relembrou Maranhão, foi o 
compromisso público de pres-
tar contas de todo o dinheiro 
que entrasse e saísse dos co-
fres do município.

“A transparência foi uma 
marca da sua gestão. Por meio 
da Rádio Difusora Rio do Peixe, 
todos os dias prestava contas 
das despesas e receitas públi-
cas”, comentou Maranhão.

Constituinte nota 10
A integridade e a coe-

rência foram características 
associadas a Mariz em discur-
so do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). Sua atuação na 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte acabou lhe rendendo, 
conforme assinalou, o título 
de Constituinte nota 10 pelo 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap).

“Isso foi o reconhecimen-
to do trabalho em favor do 
cidadão brasileiro”, comen-
tou Lira, citando o apoio de 
Mariz à inclusão de direitos 
trabalhistas na Constituição 
de 1988, como a jornada de 
40 horas semanais e aviso 
prévio, e de direitos funda-
mentais derrubados durante 
o regime militar.

Senado relembra 20 anos da morte de Mariz
INTEGRIDADE, COERÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Sessão especial contou com a presença da viúva do ex-governador, Mabel Mariz

FOTO: Geraldo Magela/Agência Senado

dor, um de deputado estadu-
al e um de vice-governador. 
Ele afirmou ter tomado uma 
decisão corajosa, pensada, 
amadurecida e equilibrada. 
“Reafirmo o meu compro-
misso com a cidade de João 
Pessoa e repito: o que acon-
tece nacionalmente (escân-
dalos envolvendo o Governo 
e o PT) não pode penalizar a 
cidade”, disse o prefeito.

Cartaxo afirmou que, 
como petista, não tinha tem-
po a perder dando explica-
ções sobre fatos nacionais 
que nada têm a ver com a 
cidade de João Pessoa. “Não 
podemos perder um minuto 
explicando problemas que 
não foram criados por nós, 
nem pelos petistas da Para-
íba”, declarou o prefeito de 
João Pessoa.

Segundo ele, a decisão 
de trocar o PT pelo PSD lhe 
dará mobilidade para agre-
gar qualquer força política 
que queira contribuir para o 
crescimento de João Pessoa. 
“Vamos respirar outros ares 
e crescer”, frisou. Ele disse 
acreditar que não haverá re-
taliações do Palácio do Pla-
nalto por causa da sua deci-

Sessão especial 
termina com 
polêmica na 
Câmara de CG

A Câmara Municipal de 
Campina Grande, atendendo 
propositura dos vereadores 
Anderson Maia e Olímpio 
Oliveira, realizou sessão es-
pecial alusiva ao Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com De-
ficiência, nessa quinta-feira, 
17, no Plenário da Casa. Ape-
sar da presença de diversas 
entidades, houve denúncia 
de truculência por parte do 
presidente da Casa, Pimentel 
Filho, que encerrou a sessão 
antes das discussões para dar 
seguimento à votação do dia.

“Estou na Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande 
para uma sessão especial 
onde discutiríamos a situa-
ção das pessoas com defici-
ência. Uma vergonha para 
Campina o que aconteceu 
agora. A sessão acaba de ser 
esvaziada pela truculência 
do presidente da sessão, Ve-
reador Pimentel. Faz quatro 
sessões que não se vota nada 
por falta de quórum e hoje 
decide votar nome de rua 
e expulsar as pessoas com 
deficiência do plenário. São 
quase 400 mil deficientes na 
Grande Campina”, denunciou 
ontem, em uma rede social o 
secretário de Estado da Cul-
tura, Lau Siqueira.

A sessão foi dirigida 
pelo presidente do Poder 
Legislativo, vereador An-
tônio Alves Pimentel Filho 
e contou com as presenças 
de várias entidades entre 
elas AACD, Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, 
SEMAS, Instituto dos Cegos, 
Fórum Público sobre Aces-
sibilidade, mães e pessoas 
portadoras de deficiência.

Os vereadores Ander-
son Maia e Olímpio Oliveira 
ressaltaram na oportunida-
de a importância da sessão 
para tratar de ações sobre a 
acessibilidade, no município, 
para pessoas  portadoras de 
alguma deficiência. 

são de abandonar o PT.
“Até porque, o PSD faz 

parte da base da presidente 
Dilma e nós vamos manter 
a relação institucional com 
o Palácio do Planalto. Não 
creio que uma posição parti-
dária possa prejudicar uma 
população inteira. Não é esse 
o perfil da presidente Dilma”, 
afirmou. 

Cartaxo comunicou que 

seu irmão gêmeo, Lucélio 
Cartaxo, presidente muni-
cipal do PT de João Pessoa, 
deixou a função nessa quarta-
-feira e entregou o cargo de 
presidente da Companhia Do-
cas da Paraíba, estatal que ad-
ministra o Porto de Cabedelo, 
para o qual foi nomeado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
em função da aliança que o PT 
fez com o PSB para o Governo 

do Estado em 2014
Lucélio Cartaxo foi can-

didato a senador pelo PT em 
2014, teve o apoio da pre-
sidente Dilma, mas perdeu 
para José Maranhão (PMDB). 
Atualmente, Maranhão é alia-
do da petista, assim como 
Ricardo Coutinho (PSB), um 
dos governadores que mais 
defendem a presidente das 
críticas do PSDB.

O presidente do partido na 
Paraíba, Charliton Machado, evi-
tou comentar a saída do prefei-
to da capital antes da reunião 
da Executiva Estadual agendada 
para esta sexta-feira, 18, às 8h30, 
na sede do Partido dos Trabalha-
dores, em João Pessoa. Ao falar 
sobre a desfiliação, Charliton limi-
tou-se a lamentar o ocorrido. 

“Lamento a saída de Cartaxo, 
mas iremos fazer uma leitura mais 
ampliada. Muitas lideranças não 
deixarão o PT, assim como a sua 
militância”, disse. Outro com mais 
de 20 anos de história no partido 
que também deixou a legenda 
para acompanhar os gêmeos foi 
Adalberto Fulgêncio. 

Em contato com a reporta-
gem de A União, filiados do PT na 
Paraíba que pediram para não se-
rem identificados classificaram a 

saída do prefeito da capital como 
traição à história do partido.

“Nunca foi petista”
Seu antigo colega de partido, 

deputado estadual Frei Anastá-
cio, não se resguardou ao ano-
nimato. De Brasília, onde repre-
senta a Assembleia Legislativa da 
Paraíba em um evento nacional, 
o deputado disse que Luciano 
Cartaxo se aproveitou do PT e da 
militância do partido para chegar 
à prefeitura da Capital e, depois 
de realizar esse objetivo, abando-
nou a legenda na primeira crise 
que apareceu. “Ele nunca foi um 
petista de verdade. Apenas usou 
a legenda para seus projetos pes-
soais”, afirmou o deputado.

O parlamentar também criti-
cou o discurso do prefeito em re-
lação a citação de que “João Pes-

soa não pode ser penalizada pela 
crise instalada no governo do PT”. 
“A saída do prefeito para o PSD 
irá trazer mais recursos para João 
Pessoa?”, indagou o deputado, 
acrescentando que nenhum pe-
tista paraibano está envolvido em 
escândalos.

“Covarde”
O parlamentar criticou ainda 

a afirmação do prefeito que disse 
em seu pronunciamento que esta-
ria tomando uma decisão corajo-
sa. “Em minha opinião, ele tomou 
uma posição covarde. No momen-
to em que o partido mais precisa 
da posição dele como liderança, 
ele simplesmente dar um chute 
em toda uma história conseguida 
com ajuda da legenda e ainda tem 
a “cara de pau” de citar a crise na-
cional como motivo”, afirmou.

Frei Anastácio disse ainda que 
foi um dos grandes defensores do 
nome de Luciano Cartaxo para 
vice-governador na chapa de José 
Maranhão e depois para prefeito 
de João Pessoa. “Eu sempre achei 
que Luciano só defendia seus pro-
jetos pessoas, mas fiz tudo isso em 
nome do partido. Mas, uma coisa 
é certa, não sabia que ele era tão 
covarde ao ponto de cuspir no 
prato em que comeu durante dé-
cadas”, afirmou o deputado.

Esquiva presidencial
O presidente nacional do 

Partido dos Trabalhadores, após 
sair de uma reunião da cúpula 
do partido em São Paulo, disse 
na tarde dessa quinta-feira, 17, 
que não comentaria o caso do 
prefeito de João Pessoa antes de 
falar com ele. 

Lideranças do partido se reúnem hoje

Luciano Cartaxo alegou que saída foi motivada pelos escândalos nacionais associados ao partido

FOTO: Evandro Pereira
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Decisão do STF pelo fim das doações 
eleitorais de empresas vale para 2016
Votação fundamental para 
o próximo pleito terminou 
em oito contra três
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Alexandre 

Mexida brusca  
no tabuleiro

Talita Fernandes e 
Beatriz Bulla
Da Agência Estado

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) declarou a 
inconstitucionalidade do fi-
nanciamento empresarial de 
empresas e partidos. A deci-
são, tomada por oito votos 
contra três, ocorre às véspe-
ras de análise da presidente 
Dilma Rousseff sobre um 
projeto de lei aprovado no 
Congresso, que permitia as 
doações de empresas até o 
limite de R$ 20 milhões. Com 
o resultado do julgamento 
da Corte, a presidente deve 
vetar o texto aprovado pelo 
Legislativo. De acordo com 
o presidente da Corte, minis-
tro Ricardo Lewandowski, a 
decisão “valerá daqui para 
frente e valerá para as elei-
ções de 2016 e 2018”, disse.

Votaram pela inconsti-
tucionalidade das doações 
por empresas os minis-
tros Luiz Fux, Luís Roberto 
Barroso, Dias Toffoli, Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Mar-
co Aurélio Mello, Ricardo 
Lewandowski e o ex-minis-
tro Joaquim Barbosa (que 
foi substituído pelo ministro 
Edson Fachin). Já os minis-
tros Teori Zavascki, Gilmar 
Mendes e Celso de Mello, de-
cano da Corte, votaram pela 
constitucionalidade das do-
ações de empresas.

A proibição, pelo STF, do 
financiamento por pessoas 
jurídicas, abre brecha para 
que a presidente Dilma Rous-
seff vete o texto votado no 
Congresso na semana passa-
da, quando a Câmara aprovou 
projeto de lei que regulamen-

FOTO: Nelson Jr/STF

Com o resultado, a presidente Dilma deve vetar o texto contrário aprovado pelo Legislativo O anúncio da filiação do prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo  ao PSD, presidido na Paraíba pelo 
deputado federal Rômulo Gouveia e em nível nacional, 
pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, dá uma 
chacoalhada no tabuleiro político das Terras Tabajaras. 

A coletiva ocorrida no auditório do hotel Nord 
Skyler, na orla marítima da capital, pontualmente ao 
meio-dia dessa quinta-feira (17), altera os ponteiros 
do relógio eleitoral e proporciona um amplo leque 
de hipóteses a serem analisadas, abrindo um terreno 
fértil para conjecturas e projeções as mais diversas.

É verdade que o PSD nacional é base da presi-
denta Dilma, entretanto, aqui na Paraíba, o partido 
de Rômulo tem estreita relação com o PSDB de Cássio 
Cunha Lima, que encabeça o movimento de impeach-
ment contra a presidente da República e justamente 
por isso, tem se credenciado nesses tempos de crise 
como  um dos mais ferrenhos opositores da gestão pe-
tista no Brasil.

O PT parai-
bano, que carre-
ga no seu históri-
co a pecha de ser 
um partido ra-
chado em todos 
os pleitos, corre 
sérios riscos de 
após governar 
a capital por 
quatro anos com 
projeções con-
cretas para um 
segundo manda-
to, ficar de fora 
do protagonismo 
nas composições 
das chapas para 
o próximo pleito 
municipal e 
passar a figurar 
apenas como 
coadjuvante, 
deixando os seus 
fiéis eleitores atônitos e a sua aguerrida militância 
dividida entre três correntes hegemônicas, lideradas 
respectivamente pelo governador Ricardo Coutinho 
(PSB) e pelos senadores José Maranhão (PMDB) e 
Cássio Cunha Lima (PSDB).

Resta saber qual fatia da gestão municipal vai 
seguir a orientação política do alcaide que acaba de 
desembarcar no Partido Social Democrático, assim 
como qual rumo comboiará os 24 vereadores da base 
atual de apoio do prefeito na Câmara Municipal de 
João Pessoa. 

Uma coisa é certa, a repentina e inesperada 
mudança de partido do prefeito Luciano Cartaxo mais 
do que deixar o PT sem comandar nenhuma capital 
nordestina, dá o pontapé inicial no pleito do ano vin-
douro, quebra todas as perspectivas de manutenção 
das alianças compostas no pleito passado e gera um 
campo fértil para novas composições, reforçando mais 
uma vez a teoria de que aqui na Paraíba se respira 
eleições durante os quatro anos de um mandato, numa 
terra em que as pessoas acompanham as apurações de 
uma eleição já discutindo sobre a próxima. 

Abandonando o barco
Para os analistas, mais tempero para as análises e 

especulações, para os petistas, a dúvida sobre o destino e 
para o prefeito, a desconfiança de alguns de que ele tem 
dificuldades de navegar em águas turvas, e em tempos de 
crise aguda, agiu como o comandante do navio Costa Con-
cordia, Francesco Schettino, que em 2012, após acidente 
de percurso, abandonou o barco e deixou a tripulação que 
o acompanhava, literalmente à deriva.

ta a chamada PEC da Reforma 
Política e prevê, entre outras 
coisas, o limite nas doações 
de empresas a partidos, per-
mitindo o financiamento por 
pessoas jurídicas em até R$ 
20 milhões. Contudo, ainda 
tramita no Congresso Nacio-
nal uma proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
pode acrescentar a doação 
empresarial na Constituição 
Federal. Ou seja, se aprovada, 
a PEC poderia “constituciona-
lizar” novamente as doações 
de pessoas jurídicas.

O decano da Corte, mi-
nistro Celso de Mello, vo-
tou contra a proibição das 
doações de empresas, sob 
argumento de que é “preferí-
vel” ter o “controle real” das 
doações. “Se alguma doação 
fosse proibida só teríamos 
certeza de que não a conhe-
ceríamos, mas nunca tería-
mos a certeza de que nunca 
teria existido”, afirmou o mi-
nistro. De acordo com ele, a 
possibilidade de que pesso-
as jurídicas contribuam com 
as campanhas e candidatos 
não contraria a constituição.

“Longe de negar a exis-
tência de interesses conde-

náveis nas contribuições fei-
tas a candidatos e partidos. 
O que se afirma é que não se 
pode ver nesse fato isolado 
fundamento suficiente para 
conclusão radical de que toda 
e qualquer contribuição por 
pessoa jurídica é inconstitu-
cional”, disse Celso de Mello.

Além do decano, vota-
ram nessa quinta também 
as ministras Cármen Lúcia e 
Rosa Weber e ambas acom-
panharam o voto de Fux, 
pela inconstitucionalidade 
do financiamento empresa-
rial. Já o ministro Teori Za-
vascki, pediu a palavra para 
acrescentar modificações ao 
seu voto, proferido em ses-
sões anteriores.

Embora tenha votado 
pela permissão das doações 
de pessoas jurídicas, Zavas-
cki propôs algumas limita-
ções e foi acompanhado por 
Celso de Mello e Gilmar Men-
des, que acabaram vencidos. 
A proposta era de liminar as 
doações de pessoas jurídi-
cas que tivessem contratos 
com a administração pú-
blica, além de impedir que 
uma mesma empresa possa 
doar para partidos que con-

correm entre si. Além disso, 
Zavascki sugeriu que uma 
empresa que doasse para 
uma campanha fosse impe-
dida de fechar contrato com 
a administração pública até 
o fim do mandato.

Gilmar Mendes
O julgamento teve início 

em 2013, mas ficou suspenso 
até esta semana devido a um 
pedido de vista (mais tempo 
para análise) pelo ministro 
Gilmar Mendes. A discussão 
voltou à pauta da Corte em 
sessão realizada nessa quar-
ta, 17, mas não pode ser con-
cluída por falta de tempo su-
ficiente. Ao proferir seu voto, 
Mendes fez uma longa sus-
tentação oral, que se esten-
deu por mais de cinco horas, 
com duras críticas ao PT. Ele 
votou pela constitucionalida-
de das doações de empresas, 
divergindo da maioria dos 
ministros da Suprema Corte. 
No voto, o ministro sugeriu 
que a ação, proposta pela Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), é uma tentativa de 
manipular a Corte para “atu-
ar no processo democrático à 
revelia do Congresso”.

Elizabeth Lopes e Ricardo Galhardo
Da Agência Estado

O PT avalia entrar com ação 
judicial contra o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Em nota divulgada  on-
tem o presidente nacional do parti-
do, Rui Falcão, diz que a direção da 
legenda repele as acusações que 
Mendes fez contra a sigla nessa 
quarta-feira, 16, na apreciação da 
ação direta de inconstitucionalida-
de (Adin) interposta pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) no 
STF contra o financiamento de em-
presas às campanhas eleitorais.

“Ontem, o desvario do minis-
tro estendeu-se até o ponto de vis-
lumbrar uma conspiração da OAB 
em conluio com o PT para proscre-
ver o financiamento empresarial”, 
diz o comunicado. Falcão lembra 
que Mendes pediu vista do proces-
so por mais de um ano. 

Falcão destaca que Mendes 
“falta com a verdade quando atri-
bui ao seu partido o oportunismo 
na decisão de condenar o financia-
mento empresarial”. O presiden-
te nacional petista complementa: 
“Todos sabem que a defesa do fi-

PT avalia processar ministro 
Gilmar Mendes por “desvarios”

AGUARDA TRANSCRIçÃO DA SeSSÃO

nanciamento público e, portanto 
a proibição do financiamento em-
presarial das campanhas eleitorais, 
é uma bandeira histórica do PT, 
mais do que isso, o PT, em conjun-
to com centenas de entidades de-
mocráticas, luta pela realização de 
uma verdadeira reforma política, 
através de uma Assembleia Cons-
tituinte convocada exclusivamente 
para esta finalidade”.

O texto do partido diz ain-
da que a série de “impropérios 
assacada por Mendes durante as 

longas horas que durou seu voto 
ofende até os demais ministros da 
Suprema Corte”. “Infelizmente, 
esses destemperos anti-PT têm se 
tornado usuais nas falas do minis-
tro, tanto nas sessões do STF quan-
to nas entrevistas aos mais diversos 
meios de comunicação.” Por isso, 
a legenda não descarta em inter-
pelar judicialmente Mendes e diz 
que aguarda apenas a transcrição 
da sessão dessa quarta-feira no Su-
premo Tribunal para avaliar novas 
ações contra ele.

Presidente nacional da sigla afirma que ministro vislumbra uma conspiração

FOTO: Marcos Arcoverde/Estadão Conteudo
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Levy diz que o governo não recua 
sobre o congelamento de salários

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, negou que o 
governo pretenda recuar em 
relação às medidas de ajus-
te fiscal a serem enviadas ao 
Congresso Nacional. Em en-
trevista a jornalistas, após 
audiência de mais de cinco 
horas na Comissão Mista de 
Orçamento, ele disse que o go-
verno não pretende modificar 
as propostas de congelamento 
dos salários do funcionalismo 
público e o remanejamento 
de verbas do Sistema S para 
cobrir o déficit da Previdência 
Social.

“Não estou ciente disso 
[da possibilidade de o gover-
no recuar de medidas]. Acho 
que a proposta em relação ao 
funcionalismo foi clara. Sobre o 
Sistema S, a possibilidade de [a 
realocação de verbas] permitir 
fazer a travessia sem aumentar 
a carga tributária é importan-
te”, declarou o ministro. Ele, 
no entanto, reconheceu que o 
próprio Sistema S, que engloba 
serviços sociais e de aprendi-
zagem de diversos setores da 
economia (como Sesc, Sesi, Se-
nac e Senai), terá de ajustar os 
gastos nos próximos anos.

Nos próximos dias, o go-
verno enviará ao Congresso 
duas medidas provisórias que 
remanejam recursos das con-
tribuições dos empresários 
ao Sistema S para a Previdên-
cia Social e para o Imposto de 
Renda. Uma das medidas pre-
vê a destinação de 30% das re-
ceitas do Sistema S para a Pre-
vidência. Outra prevê que um 
desconto no Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica a empresas 
que investem em pesquisa e 
inovação passe a incidir sobre 

as contribuições do Sistema S.
Por se tratar de um re-

manejamento de recursos, as 
duas medidas não resultam 
em aumento de carga tributá-
ria para as empresas. Segundo 
Levy, apesar da redução das 
verbas que sustentam as en-
tidades do Sistema S, empre-
sários começaram a mostrar 
adesão à realocação de recur-
sos, que durará até 2019. “Te-
nho ouvido de alguns líderes 
das entidades do sistema [Sis-
tema S] a disposição de contri-
buir para fazer a travessia sem 
onerar ainda mais a folha de 
pagamento das empresas. A 
contribuição viria dessa dire-
ção”, declarou.

Em relação à proposta de 
parlamentares do PT de dimi-
nuir o impacto da Contribuição 
Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF), Levy 
disse que a medida pode ser 
alcançada sem a necessidade 
de alterar a proposta de emen-
da à Constituição. Isso porque 
existe uma lei que reduz a con-
tribuição à Previdência Social 
das menores faixas de renda 
afetadas pela CPMF e está sus-
pensa desde o fim da vigência 
do tributo, no fim de 2007.

“A nossa proposta da 
CPMF já inclui um pequeno 
ajuste, especialmente para 
servidores públicos e bene-
ficiários da Previdência com 
salários mais baixos. A ideia 
é prorrogar os efeitos da Lei 
9.311 que estão suspensos. Já 
há tratamento para pessoas de 
menor renda”, destacou Levy.

O ministro reiterou que 
a CPMF é o tributo capaz de 
elevar as receitas do gover-
no Federal em tempo curto e 
com menor custo para a so-
ciedade. “A CPMF pega todo 
mundo. Pega as empresas, até 
as que têm caixa 2. É um im-
posto com méritos. Não recai 
só sobre sistema produtivo e 
diminui as distorções da eco-
nomia”, acrescentou.

O ministro afirmou que o 
Planalto não vai mudar as
propostas de ajuste fiscal

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de setembro de 2015

Wellton Máximo
Da Agêncai Brasil

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, foi recondu-
zido ao cargo pela presidente Dil-
ma Rousseff para mais dois anos 
de mandato. Em cerimônia no 
Palácio do Planalto, Janot reafir-
mou o compromisso de atuação 
por um Ministério Público for-
te e autônomo. O procurador se 
emocionou ao agradecer sua fa-
mília pela “paciência, abnegação 
e estímulo” durante o período à 
frente da Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

 “A existência de um Minis-
tério Público forte e autônomo é 
fundamental para o direito de to-
das instituições”, disse Janot, após 
citar como marca de sua primeira 
gestão o diálogo aberto com as 
demais instituições.

Janot elogiou a presidente 
Dilma e os senadores por te-
rem acatado a indicação de seu 

nome para o cargo e reiterou 
compromissos assumidos duran-
te o primeiro mandato. No iní-
cio de agosto, Janot obteve 799 
votos, entre os 1,2 membros do 
Ministério Público, para integrar 
a lista tríplice da Associação Na-
cional dos Procuradores da Re-
pública. Depois, passou por sa-
batina de mais de dez horas na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça no Senado e teve a recon-
dução aprovada no plenário e 
publicada no Diário Oficial.

Em discurso, durante a ceri-
mônia, Dilma defendeu a demo-
cracia como o limite da atuação 
de qualquer autoridade no País 
e disse que os ilícitos devem ser 
punidos, mas com respeito ao 
princípio do contraditório e da 
ampla defesa. A presidente tam-
bém voltou a defender a legiti-
midades dos que são escolhidos 
pelo voto.

“Todos queremos um País em 

que a lei é o limite. Muitos de nós 
lutamos por isso justamente quan-
do as leis e os direitos foram vili-
pendiados. Queremos um País em 
que os políticos obtenham o po-
der por meio de votos e aceitem 
o veredito das urnas; um País em 
que os governantes se comportem 
rigorosamente segundo as atribui-
ções, sem ceder a excessos; em que 
os juízes julguem com liberdade e 
imparcialidade, sem pressões de 
qualquer natureza e desligados 
de paixões político-partidárias, ja-
mais transigindo com a presunção 
da inocência de quaisquer cida-
dãos”, disse Dilma.

Dilma lembrou dos esforços 
que seu governo tem feito para 
aprimorar a lei e garantir a liber-
dade de atuação das instituições 
de investigação e fiscalização, en-
tre elas a PGR. Ela disse ainda que 
seu governo tem o compromisso 
de não compactuar com ilícitos 
ou malfeitos. 

Janot é reconduzido ao cargo
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Deputado federal Jair Bolsanaro

Da  Agência Brasil  

Da Agência Estado

O deputado federal Jair 
Bolsonaro (PP-RJ) foi conde-
nado a indenizar em R$ 10 
mil a deputada federal Maria 
do Rosário (PT-RS) por danos 
morais. A juíza Tatiana Dias 
da Silva, da 18ª Vara Cível de 
Brasília, determinou, no dia 
20 de agosto, que Bolsonaro 
pague R$ 10 mil e se retrate 
publicamente por ter dito, em 
entrevista ao jornal Zero Hora, 
que “ela não merece (ser es-
tuprada) porque ela é muito 
ruim, porque ela é muito feia”. 
“Não faz meu gênero. Jamais a 
estupraria”, declarou.

Ainda há possibilidade 
de recurso e outra ação está 
em curso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) por quebra 
de decoro parlamentar.

No processo da primei-
ra instância, a deputada 
relatou discursos do cole-
ga na tribuna da Câmara e 
em vídeo no Youtube com 
falas que classifica como 
“injuriosas”. Maria do Rosá-
rio disse que a conduta de 
Bolsonaro lhe rendeu uma 

“exposição vexatória”, in-
clusive com outras ameaças 
em redes sociais. 

Já Bolsonaro contestou. 
Disse que não é passível de 
responsabilidade civil, em 
decorrência da imunidade 
parlamentar, e que sua con-
duta não causou danos inde-
nizáveis à deputada. 

Bolsonaro é condenado 
a indenizar deputada

DANOS MORAIS

A Construtora Norberto 
Odebrecht lançou mais uma 
ofensiva jurídica para tentar 
anular os processos da Opera-
ção Lava Jato, maior escândalo 
de corrupção descoberto pelo 
Ministério Público Federal en-
volvendo contratos da Petro-
bras e um cartel formado pe-
las maiores empresas do País

A defesa da companhia 
entrou com mandado de 
segurança no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) para 
tentar anular o uso dos docu-
mentos enviados por autori-
dades da Suíça.

O mandado pede que 
o STJ obrigue o ministro da 
Justiça, José Eduardo Martins 
Cardozo, a dar detalhes so-
bre a cooperação entre auto-
ridades brasileiras e suíças, 
na tentativa de anular o uso 
das provas sobre pelo menos 
cinco contas secretas aber-
tas em nome de empresas 
offshores e que eram usadas 
pela Odebrecht.

Pede ainda que “o uso 

dos documentos obtidos junto 
à autoridade suíça” seja, pelo 
menos, suspenso “no curso 
das investigações até decisão 
final a ser proferida”. O pedido 
foi apresentado há um mês, 
mas ainda não foi analisado.

Advogados contratados 
pela empreiteira entraram 
também com uma ação na Jus-
tiça da Suíça para tentar impe-
dir que documentos coletados 
pelo Ministério Público suíço 
sejam enviados ao Brasil e 
para que possam fazer parte 
do processo contra os executi-
vos da empresa. O argumento 
utilizado é de que o envio seria 
uma medida desproporcional 
por parte dos suíços e que o 
Brasil não teria apresentado 
provas suficientes que justifi-
cassem a cooperação.

A força-tarefa da Ope-
ração Lava Jato, criada pelo 
Ministério Público Federal, 
avaliou que a iniciativa é uma 
atitude de “desespero”. “Esse 
desespero da Odebrecht de 
impedir nosso acesso às pro-
vas pode indicar que, além 
desses pagamentos a direto-

res da Petrobras, pode haver 
pagamentos a outros funcio-
nários públicos do Brasil e 
exterior”, afirmou o procu-
rador da República Deltan 
Dallagnol, um dos coorde-
nadores da força-tarefa da 
Lava Jato. “A máscara caiu. 
No discurso, a Odebrecht diz 
que colabora com as inves-
tigações, mas na prática ela 
busca cercear o acesso do 
Ministério Público a provas 
no Brasil e no exterior.”

Prova material
Considerado o coração 

das acusações formais contra 
o presidente da Odebrecht, 
Marcelo Bahia Odebrecht, e 
executivos do grupo - presos 
desde 19 de junho, alvos da 
14ª fase da Lava Jato (Erga 
Omnes) -, o acervo de docu-
mentos comprovou o uso di-
reto de cinco contas em nome 
de offshores, que eram usadas 
pela empreiteira no banco 
PKB Private Bank, na Suíça.

São as offshores Smith & 
Nash Engineering Co. Inc. e 
Golac Project and Construc-

tion Corp., criada nas Ilhas 
Virgens, a Havinsur S/A, e 
Sherkson International SA, 
abertas no Uruguai, e a Ar-
cadex Corp. Elas receberam 
em pelo menos 18 transfe-
rências entre dezembro de 
2006 e dezembro de 2009 o 
total de US$ 129,1 milhões 
de cinco empresas do grupo 
Odebrecht.

Por meio dos compro-
vantes bancários foi possível 
identificar a Odebrecht como 
beneficiária dessas contas e 
também repasses para ex-di-
retores da Petrobras, como 
Paulo Roberto Costa (Abas-
tecimento) e Renato Duque 
(Serviços). Os dois eram bra-
ços do PP e do PT, respectiva-
mente, no esquema de fatia-
mento político da estatal para 
arrecadação de propina de 1% 
a 3% nos contratos. Há ainda 
registros de pagamentos para 
o ex-gerente da estatal Pedro 
Barusco (Engenharia) e para 
o ex-diretor Jorge Zelada (In-
ternacional) - este, vinculado 
ao PMDB e sucessor e Nestor 
Cerveró na estatal.

Odebrecht tenta anular provas da
Suíça e procurador vê desespero

OPERAçãO LAvA JATO

Da Agência Estado

A presidente Dilma 
cumprimenta Rodrigo 
Janot durante a ceri-
mônia de posse de sua 
recondução ao cargo 
de procurador-geral 
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Na ilha, Francisco visitará a 
Praça da Revolução; e nos 
EUA, o Congresso e a ONU

Papa inicia amanhã a primeira 
visita a Cuba e Estados Unidos

O papa Francisco inicia 
amanhã uma das viagens 
mais longas do pontificado, 
que o levará à Praça da Re-
volução, em Havana, ao Con-
gresso dos Estados Unidos, 
em Washington, e à Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) em Nova York. A via-
gem vai até terça-feira (22).

Depois de terem recebi-
do João Paulo II e Bento XVI, 
os cubanos vão ouvir Francis-
co falar de reconciliação, nas 
etapas de Havana, Holguin e 
Santiago.

O porta-voz do Vaticano, 
Federico Lombardi, disse nes-
sa quarta-feira “ser provável” 
um encontro entre o papa e 
o ex-presidente Fidel Castro, 
mesmo que não esteja previs-
to no programa, de sábado à 
próxima terça-feira (22).

“Não temos preocupa-
ções especiais com a seguran-
ça. O papa pretende deslocar-
se livremente e faz questão de 
manter o contato com as pes-
soas”, afirmou Lombardi.

Com agenda muito cheia, 
o papa, de 78 anos, vai pro-
nunciar 26 discursos.

Francisco vai ser o pri-
meiro papa a falar no Con-
gresso norte-americano, 
onde poderá destacar a res-
ponsabilidade do país na re-
dução da poluição no mundo.

Na ONU - na quinta vi-
sita de um papa à sede da 
organização -, o foco será o 
programa social e ecológico 
de Francisco contra a cultura 
do desperdício e a universali-
zação da indiferença.

O papa argentino de-

verá pedir compromissos 
concretos na Conferência do 
Clima (COP21) em Paris, em 
dezembro. Ele vai defender 
uma solução negociada no 
Oriente Médio, a reciprocida-
de no diálogo com o Islã e a 
defesa dos cristãos persegui-
dos em todo o mundo.

Francisco deverá tam-
bém recomendar ações coor-
denadas contra o tráfico de 
seres humanos e o acolhi-
mento dos migrantes. O tema 
é muito sensível nos Estados 
Unidos, onde os políticos 
conservadores querem limi-
tar a imigração.

O programa do papa nos 
Estados Unidos prevê vários 
encontros com representan-
tes de sem-teto, famílias de 
imigrantes, presos e membros 
da comunidade hispânica.

Francisco visitará ainda 
o Marco Zero, local dos aten-
tados de 11 de setembro de 
2001, em Nova York, e vai 
canonizar um missionário 
franciscano espanhol, Juni-
pero Serra, que participou da 
evangelização dos índios na 
Califórnia (Costa Oeste) no 
século XVIII.

Em Filadélfia (Pensilvâ-
nia), o papa vai encerrar o 
Oitavo Encontro Mundial das 
Famílias Católicas.

Da Agência Lusa

O porta-voz do 
Vaticano, Federico 
Lombardi, prevê 
um encontro 
entre o papa e 
o ex-presidente 
Fidel Castro

Tóquio (AE) - Uma confusão 
no Parlamento do Japão ontem 
levou os deputados a se amontoa-
rem uns sobre os outros, em meio 
a uma gritaria, depois que o parti-
do governista realizou de surpresa 
a votação do projeto que permi-
te, pela primeira vez em70 anos, 
o envio de tropas para combater 
no exterior. O projeto também 
amplia o papel do Exército japo-
nês, que desde a Segunda Guerra 
Mundial só atua em operações de 
apoio e defesa.

Os parlamentares da oposi-
ção, que foram pegos de surpresa, 
tentaram impedir fisicamente a 
aprovação do texto. Os parlamen-
tares subiram em cima do assento 
do presidente quando eles perce-
beram que algo estava acontecen-
do depois legisladores do partido 
governista se reuniram em torno 
dele para protegê-lo

Como o caos se intensificou, 
os legisladores do partido no po-
der ainda em seus assentos le-
vantaram-se para sinalizar o seu 
apoio à legislação.

O impasse legislativo é o mais 
recente desenvolvimento em anos 
sobre a forma como o Japão usa 
seus militares, uma questão central 
para o país desde que suas forças 
armadas foram derrotados na Se-
gunda Guerra Mundial, há 70 anos.

Os projetos de lei iriam aliviar 
restrições sobre o que os militares 
podem fazer, uma questão alta-
mente sensível em um país onde 
muitos se orgulham de ser pacifis-
ta no pós-guerra.

Deputados brigam no Parlamento
JAPÃo

Da Agência Estado

Um membro sênior da opo-
sição disse mais tarde que o seu 
partido não iria aceitar a votação, 
porque o bloco governista tinha 
enganado.

“Você viu a cena. Nós não re-
conhecemos que houve um voto. 
Como você pode dizer o que acon-
teceu, o que o presidente estava 
chamando?”, disse Tetsuro Fuku-
yama, líder do comitê para o Parti-
do Democrático do Japão.

Se a votação for aceita, a legis-
lação irá para a Câmara Alta do Par-

lamento para aprovação final. As 
leis foram aprovadas pelo mais po-
deroso na Câmara baixa em julho.

“Apesar de ter sido lamentável 
que as leis tiveram que ser aprova-
das desta forma, elas são absoluta-
mente necessárias, a fim de proteger 
a vida e a felicidade das pessoas”, 
disse Masahisa Sato, membro do 
comitê do partido governante, o 
Partido Democrata liberal. “Esta-
mos aliviados. Agora nós faremos 
o nosso melhor para aprovação 
dos projetos de lei na Casa”.

Votação de lei sobre o envio de tropas ao exterior motivou a briga entre deputados  

A taxa de mortalida-
de por malária baixou 60% 
desde 2000, mas ainda exis-
tem mais de 3 bilhões de 
pessoas em risco de contrair 
a doença. A informação é de 
relatório conjunto da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef) divulgado ontem.

Segundo o levantamen-
to, foram 6,2 milhões de vi-
das poupadas nos últimos 
15 anos, entre elas de 6 mi-
lhões de crianças menores 
de 5 anos, o grupo mais vul-
nerável à doença.

O relatório Achieving 
the Malaria Millennium De-
velopment Goal Target mos-
tra que a meta de reduzir à 
metade o número de casos 
até 2015 - que consta dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio - foi alcan-
çada de “maneira convin-
cente”, com queda de 37% 
em 15 anos.

Além disso, há um nú-
mero crescente de países 
que estão perto de conse-
guir eliminar a malária: em 
2014, não foram registrados 

casos da doença em 13 paí-
ses e em seis o número ficou 
abaixo de  10.

As quedas mais rápidas 
têm sido registradas no Cáu-
caso e na Ásia Central, onde 
não se registraram casos 
em 2014, e na Ásia Oriental, 
acrescenta o relatório.

A malária, no entanto, 
continua a ser “um proble-
ma agudo” de saúde pública 
em muitas regiões. Estima-
se que só em 2015 tenham 
sido notificados 214 mi-
lhões de novos casos e 438 
mil mortes em consequência 
da doença, que pode ser evi-
tada e tratada.

O relatório mostra ain-
da que cerca de 3,2 bilhões 
de pessoas – quase metade 
da população mundial – 
estão em risco de contrair 
malária.

“Alguns países conti-
nuam sobrecarregados, com 
um índice desproporciona-
damente elevado do total de 
casos de malária no mundo”. 
Em 15 países, sobretudo na 
África Subsaariana, estão 
80% dos casos da doença no 
mundo e 78% de mortes até 
este ano”, informam os auto-
res do relatório.

Mortes por malária têm 
queda global de 60% 

SAÚdE PÚBLICA

Da Agência Lusa

Nova York, (AE) - A Gene-
ral Electric anunciou que sua 
unidade de aviação vai expan-
dir operações no Brasil, na 
Europa e no Canadá. A com-
panhia norte-americana está 
transferindo empregos dos 
EUA para o exterior, depois 
do governo do país não rea-
brir o Banco de Exportação e 
Importação (Ex-Im Bank).

 Segundo a GE, sem a 
agência de financiamento 
de exportações será ne-
cessário mover instalações 
para o exterior para não 

perder contratos para tur-
binas, projetos de energia 
e outros equipamentos in-
dustriais. A GE informou 
que vai criar cerca de 1 mil 
empregos na Europa com 
um investimento de US$ 400 
milhões e planeja investir 
US$ 78 milhões adicionais no 
Brasil e no Canadá

“No momento, em toda a 
companhia, a GE tem US$ 11 
bilhões em oportunidades 
de vendas planejadas que 
exigem financiamento”, afir-
mou David Joyce, diretor da 

GE Aviation. “As incertezas 
em torno do Ex-Im Bank nos 
EUA exigem que companhias 
como a GE criem alternativas 
para concorrer internacio-
nalmente”, acrescentou.

 No começo desta sema-
na a GE havia informado que 
no próximo ano vai transfe-
rir 100 empregos da região 
de Houston, no Texas, para 
a China para ter acesso a fi-
nanciamentos para turbinas 
usadas na aviação.

 O Ex-Im Bank, que existe 
há 81 anos, parou de aceitar 

novos empréstimos no início 
de julho, após a expiração de 
sua licença. No mesmo mês, 
cerca de 64 senadores nor-
te-americanos votaram por 
uma emenda para reabrir o 
banco, mas republicanos con-
servadores que controlam 
posições de liderança na Câ-
mara bloquearam a decisão.

 Os críticos do banco di-
zem que o governo não deve 
escolher perdedores e vence-
dores e que obstáculos para 
as empresas fazem parte de 
um reequilíbrio necessário.

GE expandirá operações no Brasil
AVIAÇÃo

Já chega a 10 pessoas o núme-
ro de mortos  em consequência do 
terremoto de magnitude 8,3 na 
escala Richter, que abalou o Norte 
e Centro do Chile nessa quarta-fei-
ra à noite, segundo novo balanço 
das autoridades chilenas.

“Morreram mais dois chile-

nos, além dos oito que tínhamos 
anunciado anteriormente”, disse 
à imprensa o ministro do Interior, 
Jorge burgos.

O tremor levou à emissão 
de um alerta de tsunami, que 
obrigou a retirada de cerca de 1 
milhão de habitantes das áreas 
costeiras.

O abalo foi seguido de 71 ré-

plicas de menor intensidade, sen-
tidas ao longo de toda a madru-
gada, a maioria nas regiões de 
Atacama e Coquimbo (ao Norte), 
onde se situou o epicentro, a cer-
ca de 290 quilômetros da capital, 
Santiago.

Algumas das réplicas regis-
traram magnitudes superiores a 6 
graus na escala Richter.

Número de mortos em terremoto 
no Chile sobe para 10, diz governo 
Da Agência Lusa

FOTO: Eugene Hoshiko-Associated Press-Estadão
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Hulk nas Eliminatórias
Paraibano foi convocado 
por Dunga para integrar 
a Seleção Brasileira 
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Ciclista paraibana vai 
representar o País 
em Mundial nos EUA

Cerca de 200 atletas, 
entre 13 e 15 anos, dispu-
tam hoje na Pista de Atletis-
mo da Universidade Federal 
da Paraíba, Campus I, em 
João Pessoa, o XV Campeo-
nato Paraibano Mirim Caixa 
de Atletismo. Simultane-
amente, no mesmo local, 
acontecerão as provas de 
atletismo dos Jogos Escola-
res da Paraíba, Categoria B, 
que envolve atletas entre 15 
e 17 anos. 

O Campeonato Paraiba-
no Mirim, de acordo com o 
presidente da FPAt, tem a fi-
nalidade de difundir a práti-
ca do atletismo e integrar as 
crianças e jovens oriundos 
dos clubes filiados a FPbA, 
as Escolas Públicas Munici-
pais, Estaduais, Particulares 
e da comunidade em geral, 
bem como para revelação 
de talentos e verificação do 
desenvolvimento de seu es-
tágio.

Paraibano de Atletismo 
com 200 atletas na UFPB

NA CAPITAL

A Equipe de Ciclismo do 
Centro Universitário de João 
Pessoa - Unipê, participará no 
próximo domingo, da 2ª Volta 
Ciclística do Seridó/Curimataú, 
pelo ranking da Confederação 
Brasileira e Federação Paraibana 
da modalidade. A largada acon-
tecerá às 9h, no Município de So-
ledade, e percorrerá 75 km, até a 
cidade de Picuí. O time do Unipê 
lidera o ranking de  entidades 
paraibanas por equipes e tam-
bém nas categorias individuais 

feminino e masculino.
Do Município de Campina 

Grande, o atleta Danilo Silveira, 
campeão paraibano/2014 - lí-
der do ranking do Estado - entra 
como grande favorito da Volta 
Ciclística. Ele reconhece que terá 
dificuldades, mas acredita no po-
tencial e na boa fase que passa na 
disputa. “É outro desafio compli-
cado que tentarei subir ao pódio. 
Quero parabenizar a equipe que 
vem colaborando para conseguir 
os resultados “, frisou.  

Volta ciclística terá 
participação do Unipê

SERIDÓ/CURIMATAÚ

Petrúcio convocado para Mundial no Catar

O atleta paralimpico Pe-
trúcio Ferreira dos Santos, 
paraibano São João do Réio 
do Peixe, está na relação dos 
39 atletas que vai represen-
tar o Brasil no Campeoanto 
Mundial Paralímpico de Atle-
tismo, que ocorrerá entre os 
dias 21 e 31 de outubro, na 
cidade de Doha, no Catar.

Seu nome foi confirma-
do ontem pela Comitê Para-
límpico Brasileiro, que fez a 
convocação dos atletas. Pe-

trúcio é o recordista mundial 
e sul-americano nas provas 
de 100m e 200m, categoria 
T47. Ele esteve nos Jogos 
Parapan-Americanos 2015, 
que aconteceu no mês pas-
sado, em Toronto, no Canadá, 
quando conquistou duas me-
dalhas de ouro.

A convocação de Petrú-
cio Ferreira foi considerada 
uma surpresa pelo treinador 
Pedro Almeida, diretor téc-
nico da Federação Paraibana 
de Atletismo, haja vista que o 
velocista se encontra machu-
cado devido a participação 

em um desafio internacional, 
que ocorreu recentemente 
no Sul do País. 

Esta será a quinta edição 
do Mundial Paralímpico de 
Atletismo organizada pelo 
Comitê Paralímpico Inter-
nacional (IPC, em inglês). A 
última ocorreu em Lyon, na 
França, em 2013. Na ocasião, 
o Brasil conquistou 40 meda-
lhas, sendo 16 de ouro, dez 
de prata e 14 de bronze, o 
que rendeu ao País a terceira 
posição no quadro geral de 
medalhas do evento.

O Mundial Paralímpico 

de Atletismo será disputado 
por 1.300 atletas de 90 paí-
ses. As competições serão 
sediadas no Estádio Suhaim 
Bin Hamam, do Catar Sports 
Club.

Atleta da Seleção Brasi-
leira Paralímpica, Petrúcio 
Ferreira, além de treinar no 
Sul do País, treina também 
na Pista de Atletismo da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
com o professor Pedro Almei-
da. Ele está no esporte a pou-
co mais de dois anos quando 
foi descoberto nos Jogos Pa-
raescolares da Paraíba.

PARALÍMPICO
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Confira lista dos 
convocados

Jefferson
 - Botafogo
Marcelo Grohe
 - Grêmio
Alisson
 - Internacional

Fabinho
 - Monaco
Rafinha
 - Bayer de Munique
Filipe Luis
 - Atlético de Madrid
Marcelo
 - Real Madrid

Za
gu

ei
ro

s

David Luiz
 - Paris Saint Germain
Miranda
 - Inter de Milão
Marquinhos
 - Paris Saint Germain
Gil
 - Corinthians

M
ei

as Luiz Gustavo
 - Wolfsburg
Fernandinho
 - Manchester City
Elias
 - Corinthians
Renato Augusto
 - Corinthians
Lucas Lima
 - Santos
Oscar
 - Chelsea
Willian
 - Chelsea
Philippe Coutinho
 - Liverpool

At
ac

an
te

s Firmino 
- Liverpool
Hulk 
- Zenit
Lucas 
- Paris Saint Germain
Douglas Costa
- Bayer de Munique

O atacante paraibano 
Hulk, que defende o Zenit da 
Rússia, está na relação dos 23 
jogadores convocados pelo 
treinador Dunga, para defen-
der a Seleção Brasileira prin-
cipal nos dois primeiros Jogos 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018. O primeiro 
compromisso será no próxi-
mo dia 8, contra o Chile, em 
Santiago. Depois, dia 13 de 
outubro diante da Venezuela, 
em solo brasileiro.

A convocação do parai-
bano já era aguardada, haja 
vista seu desempenho nos 
dois últimos amisotos da se-
leção, contra a Costa Rica e 
os Estados Unidos, ocasião 
em que Hulk balançou as re-
des das seleções adversárias. 
Por outro lado, a convocação 
do treinador foi recebida 
com muitas surpresas pela 
comunidade esportiva brasi-
leira e mundial. 

Como já se era espera-
do, o atacante Neymar ficou 
de fora da convocação, haja 
vista que vai cumprir dois 
jogos de suspensão. Outra 
novidade foi o trio de joga-
dores corintianos convo-
cados por Dunga. A convo-
cação de Gil, Elias e Renato 
Augusto gerou críticas por 
todo o País, principalmente 
pelo fato do Timão liderar 
o Campeonato Brasileiro e 
ter que ficar sem esses três 
jogadores na reta final da 
competição.

Gil, Elias e Renato Au-
gusto apareceram entre os 
selecionados do treinador 
para a estreia. O meia Renato 
Augusto não vai para a sele-
ção desde uma breve passa-
gem com Mano Menezes. Ele 

esteve em três partidas do 
Brasil apenas.

“O Renato tem boa vi-
são, experiência no futebol 
alemão e se readaptou ao fu-
tebol brasileiro. Ele tem boa 
distribuição de jogo, chutes 
a média distância e também 
sabe passes curtos”, disse 
Dunga.

Os laterais Daniel Alves 
e Danilo, que vinham atuan-
do com a seleção, ficaram de 
fora da lista devido à lesão. 
Rafinha foi a novidade na 
posição, porém, deverá ser 
cortado, haja vista que será 
submetido a uma cirurgia.

Existia a expectativa para 
a convocação do atacante Ale-
xandre Pato, que também fez 

lobby nos últimos dias, mas o 
jogador do São Paulo não foi 
convocado. Vale lembrar que 
Neymar está suspenso para 
esses dois primeiros jogos 
devido a sua suspensão na 
Copa América quando se en-
volveu em uma confusão no 
jogo contra a Colômbia. Ape-
sar da CBF ter um recurso no 
CAS para tentar liberá-lo, ele 
não apareceu entre os convo-
cados.

A Confederação Brasi-
leira de Futebol tem até um 
dia antes da partida das Eli-
minatórias para definir os 23 
jogadores para o duelo. Cafu, 
capitão do pentacampeonato 
em 2002, será o auxiliar pon-
tual para esse jogo.

Dunga, técnico da Seleção Brasileira, fez convocação ontem dos 
jogadores para partidas contra o Chile e Venezuela. Hulk na lista

O paraibano Petrúcio Ferreira, campeão mundial e recordista nos 100 e 200m, categoria T47, foi convocado pelo Comitê Paralímpico

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Paraibano no Mundial de 
Ciclismo nos Estados Unidos
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Kléber Ramos será um 
dos três brasileiros 
presentes na competição

Uma reunião na noite da última quarta-feira, com 
a presença do secretário de Esportes da cidade de 
João Pessoa, Edmilson Ferreira, disciplinou o uso do 
Campo Paratibão, no Conjunto Nova Mangabeira, em 
João Pessoa. Recém-inaugurado, a praça de esportes 
atende a comunidade local e outros bairros circun-
vizinhos. O secretário foi chamado pela comunidade 
local para a elaboração do cronograma de atividades 
naquela área de lazer. Diariamente, praticamente em 
quase todos os horários, o Paratibão será usado para 
a prática esportiva pela população pessoense.

Paratibão

Dinheiro jogado no 
lixo pelo Inter-PB
A intenção não foi ruim. O objetivo era a ascen-

são à elite do futebol paraibano, afinal, estava em 
jogo cotas do Programa Gol de Placa que se destina, 
exclusivamente, aos times que disputam a Primei-
ra Divisão do Campeonato Paraibano. Transferir da 
cidade de Teixeira para o Município de Santa Rita, 
foi outra opção louvável, afinal, o município passou 
a desfrutar de duas equipes profissionais no fute-
bol oficial do Estado. O primeiro, o Santa Cruz, já na 
Primeira Divisão, o outro, o Internacional, na segunda 
divisão, buscando a ascensão.

Porém, neste período de crise que vive o País 
e, nos times de futebol não é diferente, a falta do 
sucesso, o não objetivo alcançado, podem significar 
desperdício de dinheiro, de tempo e de outras coi-
sas mais. O Internacional está convivendo com esta 
realidade.

Após investir cerca de R$ 100 mil nas dispu-
tas do Paraibano da Segunda Divisão (palavras dos 
próprios dirigentes), o clube não sabe qual o rumo a 
seguir. Não se classificou para as finais da Segun-
dona e, seus diretores tentam agora reconquistar o 
tempo perdido e recuperar, não se sabe como, o alto 
investimento feito na competição.

Até que o time não era tão ruim assim. No elen-
co, até jogadores estrangeiros. Chegou com a “pinta” 
de que faria a diferença na Série B do Campeonato 
Paraibano, mas, a cada rodada, foi perdendo pontos 
preciosos que, somente na reta final da fase clas-
sificatória, caiu na realidade de que, aqueles pontos 
perdidos lhe custaram caro. Lhe fizeram muita falta. 
Resultado: deixou escapar a vaga nas semifinais e 
a oportunidade de subir para a Primeira Divisão do 
Campeonato Paraibano. A vida não é tão simples 
assim da forma como se planeja.

A bruxa parece que posou 
e incorporou em Ronaldinho 
Gaúcho. Desde que chegou no 
Fluminense-RJ, o time não tem 
sido mais o mesmo. Perde 
melancolicamente. Na derrota 
de 4 a 1 para o Palmeiras, o 
R10 estava no banco.

Ronaldinho Gaúcho

Dois jogos vão movimentar a IV Copa Kashima de Futebol 
Sub-15, que acontece no campo do Celeste, no Conjunto 
Ernesto Geisel, em João Pessoa, neste sábado (19). Às 
8h15 se enfrentam a Escolinha Limeira e Grêmio Parai-
bano. Às 10h o confronto será entre Desportiva Santa 
Rita e América de Caaporã. A competição vai para a sua 
terceira rodada e o campeão receberá o troféu José Rai-
mundo Marques Braga, que faleceu recentemente.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Impressionante a ascensão 
do Vasco da Gama no Cam-
peonato Brasilerio da Série 
A de 2015. Com a “corda no 
pescoço”, a cada rodada, o 
time vem respirando. Arran-
cou um bom empate com o 
Cruzeiro na quarta-feira.

Vascão

Copa Kashima Sub-15

O paraibano Kléber Ra-
mos será um dos três ciclis-
tas brasileiros que participa-
rão do Campeonato Mundial 
de Ciclismo, que acontecerá 
no próximo dia 29, na cidade 
de Richmond, Virginia-EUA. 
Os outros dois são o catari-
nense Murilo Fisher e o pau-
lista Antônio Garnero. Será o  
maior evento da modalidade, 
com um percurso de 260km.    
Kléber é um dos melhores 
ciclistas do País e vem apre-
sentando resultados positi-
vos nos últimos anos, conse-
guindo a sétima posição no 
teste para as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro, que ocorrerá 
no próximo ano.

Bozó, como é mais co-
nhecido, treinou forte nas 
últimas semanas para brigar 
pelo pódio no evento inter-
nacional. Ele reconhece que 
o desafio será muito difícil, 

com ciclistas de ponta do es-
porte mundial. “Além de ser 
um percurso complicado, o 
clima pode ser a diferença 
para quem deseja chegar na 
frente. É uma responsabili-
dade enorme representar o 
Pais, principalmente a minha 
Paraíba”, frisou o paraibano. 
O atleta da equipe Funvic 
Brasilinvest de São José dos 
Campos-SP, está entre os me-
lhores do mundo e sabe que 
ficar entre os três melhores 
colocados no desafio ameri-
cano será importante.

“Vou me dedicar o má-
ximo no percurso para sur-
preender os favoritos. Tra-
ta-se de uma prova especial, 
onde todos querem disputar 
e competir ao lado das feras 
internacionais”, avaliou o pa-
raibano. O Campeonato Mun-
dial contará com mais de mil 
ciclistas representando 75 
países. Trata-se de uma tri-
lha pavimentada dedicada 
tanto aos ciclistas quanto aos 
pedestres que conecta as ci-
dades de Jamestown e Rich-
mond através do corredor da 
Rota Cênica 5.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Atleta treinou forte e pretende conquistar um lugar no pódio

Comitê abre 90 mil vagas temporárias
O Comitê Organizador 

da Rio-2016 anunciou no fi-
nal da tarde da última quar-
ta-feira o início da seleção 
de 90 mil profissionais 
para trabalharem tempora-
riamente na Olimpíada. As 
vagas serão ofertadas pelo 
próprio comitê e também 
por empresas que presta-
rão serviços ao órgão du-
rante os Jogos Olímpicos do 
Rio.

Interessados em tra-
balhar no evento já podem 
cadastrar no site www.
talentosmanpowergroup.
com.br. Os postos de tra-
balho estão, em sua grande 
maioria, ligados à área de 
prestação de serviços (co-
zinheiros, copeiros, faxinei-

ros, etc). Também há vagas 
para cargos de liderança na 
organização de Jogos, com 
salários de até R$ 6 mil.

Segundo Henrique 
Gonzales, diretor de Re-
cursos Humanos do Comitê 
Rio-2016, todos os traba-
lhadores serão contratados 
de acordo com o previsto na 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). Não terão di-
reito ao pagamento do avi-
so prévio e multa sobre sal-
do do FGTS no momento da 
demissão já que trabalha-
rão por prazo determinado.

Gonzales disse que 
esse prazo pode variar en-
tre três e nove meses. Quem 
for trabalhar no comitê or-
ganizador deve permanecer 

no cargo por mais tempo. 
Já quem ocupar um posto 
em empresa prestadora de 
serviço pode ser contratado 
em junho e sair do cargo em 
setembro, logo após o fim 
da Olimpíada.

“As primeiras contrata-
ções ocorrem em janeiro”, 
complementou o diretor da 
Rio-2016. “Já o grosso das 
contratações deve ser feito 
em maio e junho.”

A empresa ManPower 
Group, parceira do comitê 
organizador, fará seleção 
de parte dos candidatos e 
disponibilizará currículos 
de interessados nas vagas 
a companhias que atuarão 
na Olimpíada. Márcia Alms-
tron, diretora ManPower, 

disse que a primeira etapa 
da seleção dos trabalhado-
res será finalizada em dois 
meses.

“As pessoas já podem se 
cadastrar”, avisou. “Haverá 
uma etapa de seleção virtu-
al e entrevistas presenciais. 
Vamos montar uma logísti-
ca para essa seleção. Quem 
for contratado para traba-
lhar em janeiro será infor-
mado em novembro.”

Segundo Almstron, não 
há grandes requisitos para 
candidatar-se a uma vaga. 
Ela disse que haverá, inclu-
sive, vagas para pessoas em 
busca de experiência. Tam-
bém há vagas para portado-
res de deficiência e reserva-
das a trabalhadores negros.

OLIMPÍADAS 2016

Dirigentes do Comitê Organizador da Rio 2016 diz que a contratação será feita já a partir do mês de janeiro, com inscrições já abertas

Saiba mais

Vagas disponíveis
São cerca de 90 mil. Dessas, 5 mil são para 
trabalho temporário no Comitê Rio-2016. 
Outras 85 mil são em empresas prestado-
ras de serviços ao órgão.

Postos de trabalho
14 mil vagas na área de alimentação;
8 mil vagas na área de transporte;
8 mil vagas para venda de ingressos e ser-
viços de hospitalidade;
7 mil vagas na área de limpeza;
4 mil vagas em lojas de produtos licencia-
dos;
3 mil vagas na hotelaria.

Salário
Funcionários temporários do Comitê Rio-
2016 ganharão entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil. 

Já quem for contratado por prestadores de 
serviço receberão salários de acordo com 
o mercado.

Candidatos
Interessados devem acessar o site www.
talentosmanpowergroup.com.br e se ca-
dastrar. O cadastro pode ser feito usando 
dados pessoais e disponibilizando informa-
ções já divulgadas no LinkedIn, rede social 
voltada a busca de vagas de trabalho. De-
pois, é só candidatar-se a vagas desejadas.

Seleção
Primeiro, há uma seleção virtual. Depois, 
candidatos passarão por entrevistas.

Início
As primeiras contratações ocorrem em ja-

neiro. O maior número de trabalhadores 
será convocado para o trabalho a partir em 
maio ou junho.

Tempo de serviço
Profissionais serão contratados para traba-
lhar por entre três e nove meses, depen-
dendo da função.

Contratação
Os trabalhadores serão contratados por 
tempo determinado. Não terão direito ao 
pagamento do aviso prévio e multa sobre 
saldo do FGTS na demissão.

Vagas para deficientes e negros
Cerca de 5% das vagas serão reservadas a 
deficientes e 25% a negros.

FotoS: Divulgação



Vasco respira a cada rodada
CAMPEONATO BRASILEIRO
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Time reduz para 8 pontos 
a diferença para sair da 
zona do rebaixamento

Internacional ajuda o 
Grêmio na Série A

Mundial de Futebol 
Feminino é cancelado

Rafinha Alcântara 
passa por cirurgia

A cena poderia facilmente acontecer 
em um vestiário do Grêmio. Jogadores 
estafados, suados, jogados em bancos 
ou mesmo no chão. Mas com um sorriso 
maroto no rosto. A vitória por 2 a 1 sobre 
o Atlético-PR, no Couto Pereira, na última 
quarta-feira, deixou o Tricolor a seis pontos 
do líder Corinthians, graças a vitória do 
rival Inter sobre os paulistas, no Beira Rio. 
Há pouco menos de um mês, os azuis não 
ficavam tão perto do posto. A busca pela 
taça nacional segue viva e palpável

Atual campeão do mundo de 
futebol feminino, o São José Esporte Clube 
tinha vaga garantida para a edição 2015 
do torneio internacional. A organização 
do Mundial de Clubes negociava com a 
Fifa para que o campeonato ganhasse o 
“carimbo” da entidade máxima do futebol. 
A negociação não avançou. A direção 
do IWCC (International Women’s Club 
Championship), que é comandado pela 
Associação de Futebol Japonesa (Japan 
Football Association), revelou que o 
Mundial 2015 está cancelado.

Antes com a expectativa de ter seu 
nome anunciado em nova lista de Dunga, 
Rafinha Alcântara iniciou o dia de ontem com 
uma notícia ruim. O Barcelona anunciou que 
os exames de imagem realizados na noite da 
última quarta-feira apontaram uma ruptura 
do ligamento cruzado anterior do joelho 
direito do meia, que precisará passar por uma 
cirurgia nos próximos dias. O filho de Mazinho 
ficará parado no mínimo por seis meses, tendo 
retorno esperado apenas para abril - quando a 
temporada já estará em sua reta final.

Ex-vice-presidente da 
Fifa será extraditado

O Escritório Federal de Justiça 
da Suíça anunciou ontem que aprovou 
o pedido de extradição de Eugênio 
Figuêredo para os Estados Unidos. O 
ex-presidente da Conmebol e ex-vice-
presidente da Fifa terá 30 dias para 
entrar com recurso contra a decisão e 
evitar seu envio para o país americano, 
onde responde por acusações de 
corrupção e fraude. Figueredo é um dos 
sete dirigentes do alto escalão da Fifa 
presos em Zurique desde o dia 27 de 
maio, em uma operação policial antes do 
congresso que reelegeu Joseph Blatter 
como presidente da entidade. 

Eugênio está preso na Suíça

Curtas

Um ponto que vale por 
muitos. Na tabela pouca 
coisa mudou. O Vasco con-
tinua a oito pontos do pri-
meiro time fora da zona do 
rebaixamento, mas o téc-
nico Jorginho valorizou ao 
máximo o empate contra o 
Cruzeiro, em Minas Gerais. 
O time saiu na frente, levou 
a virada ainda no primeiro 
tempo, mas conseguiu em-
patar com outro gol de Ra-
fael Silva. O resultado de 2 a 
2 no Mineirão deixou o time 
vascaíno com 20 pontos e 
encheu ainda mais de espe-
rança o técnico. 

“Queria ressaltar como 
nos portamos como equipe 
de homens, de guerreiros, 
que não tem desistido. Le-
vamos a virada muito rápi-
da, a equipe se abateu, mas 
rapidamente recuperou o 
ânimo, a organização. Os jo-
gadores foram muitos efeti-
vos no jogo e acreditaram o 
tempo todo que vamos sair 
dessa situação. Mais do que 
qualquer outro jogo esse 
me deu a certeza que va-

mos sair da zona de rebai-
xamento”, disse, otimista, o 
treinador do Vasco.

O Vasco segue em úl-

timo lugar no Campeonato 
Brasileiro, mas chegou a 20 
pontos e manteve a distân-
cia de oito pontos do Goiás, 

primeiro time fora da zona 
de rebaixamento. Além dis-
so, continuará com chances 
de sair da lanterna da com-

petição na próxima rodada, 
caso vença o Sport no Mara-
canã e o Joinville perca para 
o Goiás no Serra Dourada.

O talismã Rafael Silva, xodô do técnico Jorginho, marcou os dois gols do time vascaíno no empate com o Cruzeiro no Estádio Mineirão

O Fluminense perdeu 
mais uma partida no Cam-
peonato Brasileiro e continua 
ladeira abaixo na competição. 
Com a goleada sofrida por 4 a 
1 para o Palmeiras na 26ª ro-
dada, no Maracanã, na noite da 

última quarta-feira, em jogo de 
pênalti perdido pelo atacante 
Fred, o Tricolor continua na 
11ª colocação na tabela e vê 
a zona do rebaixamento cada 
vez mais próxima. Apesar de 
sair na frente do placar, a equi-

Fluminense sofre goleada do Verdão 
e fica cada vez mais perto do Z-4

NO MARACANÃ

O técnico Dorival Júnior 
elogiou bastante o time do 
Santos após a vitória sobre o 
Atlético por 4 a 0, na noite da 
última quarta-feira, na Vila 
Belmiro, ainda mais porque 
a equipe vinha de um trope-
ço no fim de semana, contra 
a Ponte Preta, que freou o 
embalo da equipe no Campe-
onato Brasileiro.

“É natural que aconteça 
um ou outro tropeço. O jogo 
com a Ponte mostrou que 
nosso time foi abaixo do nos-
so nível, mas desta vez fize-
mos uma grande partida. Os 
jogadores se entregaram e o 
número de gols é consequên-
cia da postura e agressivida-
de que a equipe teve”, disse.

O resultado deixou a 
equipe na sétima posição do 
torneio, a um ponto da zona 
de classificação para a próxi-
ma Copa Libertadores. Mes-
mo assim, o treinador man-
tém os pés no chão e avisa 
que o time precisa manter a 
concentração.

“Temos de ter a ambi-
ção comedida de buscarmos 

a aproximação. Todo e qual-
quer ponto conquistado tem 
sido importante. Quem sabe 
possamos dar uma alavan-
cada em nossa condição. Te-
mos ainda muitos jogos pela 
frente e muita coisa vai acon-
tecer. Por isso, precisamos 
manter o foco”, afirmou.

Ele acha que o time está 
apresentando um futebol 
vistoso e de resultados, e por 
isso garante que o Santos não 
vai priorizar a Copa do Brasil 
ou o Campeonato Brasileiro. 
“O Santos não vai abrir mão 
das competições, desde que 
ainda tenha chances. Sabe-
mos que o desgaste é muito 
grande, mas vamos seguir 
em frente”, avisou.

O treinador também te-
ceu elogios ao jeito de jogar 
da equipe e principalmen-
te à atuação do meia Lucas 
Lima, que rendeu bem e foi 
bastante participativo. “En-
frentamos um time que tem 
um trabalho coletivo que im-
pressiona, mas o Santos vol-
tou a fazer grande apresenta-
ção”, revelou.

Doriva elogia o Santos 
se aproximar do G4

CONTRA O ATLÉTICO

pe carioca se perdeu após o gol 
de empate e os gols da vitória 
do Verdão vieram como conse-
quência da fragilidade mental 
dos rivais. No entanto, chamou 
a atenção a permanência de 
Ronaldinho Gaúcho no ban-
co de reservas durante os 90 
minutos. Para o comentarista 
Lédio Carmona, a diretoria tri-
color não sabe o que fazer com 
o próprio camisa 10.

“Acho que (Ronaldinho) 
não deveria ter entrado e não 
deveria ter ficado no banco. 
Se ele estava no banco é por-
que poderia ser lançado. Um 
jogador do peso dele, se não 
foi lançado, é porque não tinha 
condições de jogo. A impressão 
que dá é que o Fluminense não 
sabe o que fazer com o Ronal-
dinho Gaúcho hoje. Contratou, 
fez um movimento de marke-
ting, internacionalização da 
marca, só que ele jogou seis jo-
gos e não funciona”, falou.

Segundo Lédio Carmona, 
o jogo foi marcado pelos erros 
individuais das equipes e pelo 
descontrole emocional do Flu 
após sofrer o gol de empate. Após perder pênalti, o atacante Fred põe mão na cabeça sem acreditar

 Corinthians estava 
desacostumado a perder 
no Campeonato Brasilei-
ro. Depois de tropeçar três 
vezes no início do torneio, 
a equipe chegou a ficar 17 
jogos invicta, série que foi 
interrompida na noite da 
última quarta-feira, para o 
Internacional, por 2 a 1, no 
Beira Rio. Questionado se 
algum trabalho diferenciado 
deve ser feito com o elenco 
depois do quarto revés em 

26 jogos, o técnico Tite dis-
se que é hora de “sentir na 
pele” o resultado adverso, 
para voltar a vencer.

“Temos que ficar ab-
sorvendo e sentindo o 
gosto amargo da derrota. 
Temos que trabalhar com 
aquilo que nós podemos 
melhorar. Não podemos 
esconder as falhas que nós 
tivemos e absorver isso. 
Mas também temos que sa-
ber que do outro lado tem 

méritos e qualidade indivi-
dual.

O Timão busca digerir 
logo a derrota, pois tem um 
clássico contra o Santos, 
no próximo domingo, às 
11h (de Brasília), na arena. 
Justamente contra o rival 
que ajudou o Timão na 26ª 
rodada a manter os cinco 
pontos de vantagem na li-
derança. O Peixe goleou o 
vice-líder Atlético-MG, na 
Vila Belmiro.

Líder Corinthians cai diante 
do Internacional no Beira Rio

FIM DA INVENCIBILIDADE

FotoS: Divulgação
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Diretoria quer inibir ação 
de gangues infiltradas 
entre torcedores

Bota pretende evitar confrontos
VIOLÊNCIA

A diretoria do Botafogo 
está preocupada com a segu-
rança do jogo do Belo contra 
o Fortaleza, neste domingo, 
às 19 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa, pela 
penúltima rodada da fase de 
classificação do Campeonato 
Brasileiro da Série C. O clube 
já enviou ofícios à Federação 
Paraibana de Futebol e às 
polícias civil e militar, solici-
tando medidas preventivas, 
em relação a torcida do clube 
visitante.

“Nós tomamos conhe-
cimento, através das redes 
sociais, que poderia haver 
um confronto entre torcedo-
res do Ceará, infiltrados na 
torcida botafoguense, com 
os torcedores do Fortaleza. 
São verdadeiras gangues ri-
vais que se aproveitam de 
jogos fora dos seus Estados, 
para se juntar à marginais 
locais, disfarçados de torce-
dores, para provocar cenas 
de violência nos estádios. 
Nós queremos evitar isso, 
porque o grande prejudicado 
é o torcedor pacato, que vai 
ao estádio com a família, e 
também o Botafogo, que po-
derá ser responsabilizado, já 
que tem o mando de campo”, 
disse o presidente Guilherme 
Novinho.

Genivaldo
Alheios aos problemas 

extra-campo, os jogadores 
do Botafogo seguem trei-
nando para o jogo da vida, 
como está sendo encarado o 
confronto contra o Fortale-
za. Com remotas chances de 
classificação para a próxima 
fase, o Belo tem de vencer o 
Fortaleza. Qualquer outro 
resultado já acaba com as 
chances do clube paraibano, 
de seguir na competição.

Além de João Paulo, sus-
penso por ter levado o tercei-

ro cartão amarelo, o técnico 
Ramiro ganhou um outro 
problema, de última hora. 
O goleiro Genivaldo alegou 
uma contusão no joelho, e já 
foi vetado pelo Departamen-
to Médico. Edson e Remer-
son estão disputando a vaga, 
e só após o treino de hoje, 
que o treinador vai definir 
quem será o titular.

Em relação ao meia Sa-
muel, hoje ele fará um teste 
para ver se está totalmente 
recuperado da contusão que 
o tirou dos últimos jogos. Se 
ele for bem no coletivo, deve-
rá formar o meio campo com 
Doda, Jean Cléber e Zaquel. 
Este último não vem agra-
dando muito na marcação, e 
há quem diga nos bastidores, 
que poderá ser substituído 
por Hércules, que teve uma 
grande atuação no último 
jogo contra o Vila Nova, e foi 
muito elogiado por Ramiro.

Ingressos
 A venda de ingressos 

para Botafogo e Fortaleza já 
começou, desde ontem, nas 
lojas oficiais do clube, locali-
zadas na Praia de Tambaú e 
em Mangabeira. A diretoria 
manteve os mesmos preços 
dos jogos anteriores, com 
uma promoção para a com-
pra antecipada. Na arquiban-
cada geral, o valor da inteira 
é R$ 20 reais e a meia R$ 10 
reais. Na compra antecipada, 
sem carteira de estudante, 
o valor é de R$ 15 reais. Na 
arquibancada principal, in-
teira R$ 40,00 reais, meia R$ 
20,00 reais e com desconto 
R$ 30,00 reais. Já nas cadei-
ras numeradas, a inteira cus-
ta R$ 60,00 reais, a meia R$ 
30 reais e antecipado, R$ 50 
reais.

O presidente do Bota-
fogo, Guilherme Novinho, 
acredita que o torcedor bota-
foguense vai comparecer em 
massa ao Almeidão.

“O clube passa por difi-
culdades, e é hora dos verda-
deiros botafoguenses apoia-
rem os jogadores. Enquanto 
houver chances, vamos lutar.”

Foto: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Diretoria do Botafogo quer evitar cenas como esta, registrada no jogo Botafogo e Sport, na Copa Nordeste de 2014, quando os torcedores pernambucanos entraram em confronto com a polícia

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) pode fazer uma 
“parceria” com o Paraíba de 
Cajazeiras na próxima tempo-
rada, caso a equipe sertaneja 
consiga o acesso a Divisão de 
Elite/2016. O time comandado 
pelo treinador Tazinho - que 
comandou a equipe da capital 
no Estadual deste ano - conta 
com vários atletas que foram 
emprestados pelo Tigre, como 
Cacheado (lateral direito), Luiz 
Paulo (zagueiro), Daniel (vo-
lante), Leandro (meia) e Hélio 
Paraíba (atacante).

    O presidente do CSP, 
Josivaldo Alves, informou ser 
natural colocar atletas no time 
do interior paraibano, já que 

existem vários jogadores que 
não são aproveitados na com-
petição e que desejam atuar.  
“Caso o Paraíba consiga a vaga 
de acesso vamos dividir o gru-
po e enviar atletas que podem 
ser aproveitados pelo clube 
no Estadual do ano que vem”, 
disse. O Paraíba vai encarar a 
Desportiva Guarabira pelas se-
mifinais da Segundona, com a 
primeira acontecendo no pró-
ximo domingo, às 16h, no Está-
dio Perpetão. A partida de vol-
ta será no dia 27 deste mês, no 
Sílvio Porto, no mesmo horário. 
Quem vencer fará a final con-
tra Esporte de Patos ou Picuien-
se, que fazem o outro jogo das 
semifinais. 

CSP pode emprestar atletas ao Paraíba
PARCERIA

Francisco Diá quer manter ritmo de jogo
O técnico Francisco Diá 

pediu e a diretoria atendeu. 
O Campinense vai fazer um 
jogo treino, amanhã, para 
manter o ritmo da equipe, 
antes de enfrentar o Ponta 
Grossa do Paraná, no pró-
ximo dia 27 de setembro, 
na primeira partida do 
mata-mata do Campeona-
to Brasileiro da Série D. O 
adversário da Raposa será 
a equipe Sub-20 do CSP, às 
19h, no Estádio Amigão.

O amistoso servirá para 
que Diá comece a fazer expe-
riências, e definir o time que 
vai enfrentar o Operário. A 
equipe terá retornos impor-
tantes para o jogo do dia 27, 
como o zagueiro Thiago Sala, 
o volante Magno e o ala es-
querdo Ronael, por exemplo, 
que foram poupados do jogo 
contra o Globo, no último fim 
de semana. Além deles, o ata-

cante Túlio Renan cumpriu 
suspensão automática do ter-
ceiro cartão amarelo, e tam-
bém está de volta. Já o atacante 
Rodrigão, artilheiro da equipe, 
continua fazendo tratamento 
intensivo e há possibilidades 
dele se recuperar a tempo de 
enfrentar o time paranaense.

“Tenho que ter muito 
cuidado, e só vou escalar o 
jogador, se ele estiver cem 
por cento. Não quero correr 
o risco dele entrar e agravar 
a contusão, ficando de fora 
do jogo da volta, quando va-
mos precisar muito dele”, 
disse Diá.

 A partir da próxima se-
mana, o treinador da Raposa 
já avisou que os treinos serão 
fechados para os torcedores 
e inclusive para a imprensa. 
“Nós queremos um pouco 
mais de privacidade, porque 
vamos treinar algumas joga-

das e estratégias para sur-
preender o adversário. nesta 
reta final, as partidas são de-
cididas em detalhes e temos 
que armar algumas surpre-
sas”, disse Diá.

Reviravolta no Treze
Depois de anunciar que 

iria renunciar o cargo, o pre-
sidente do Treze, Carlos Al-
berto, dá sinais que vai con-
tinuar, e já fala até em planos 
para médio e longo prazo. 
Ele teve uma conversa com 
os jogadores, e adiou o prazo 
para o pagamento dos salá-
rios atrasados. Anteriormen-
te, o pagamento deveria ser 
feito até hoje, e agora, ficou 
acertado que será até o final 
deste mês.

“Nós estamos esperando 
uma parceria, que deverá sair 
na próxima segunda-feira, e a 
partir daí, vamos honrar nos-

so compromisso com os joga-
dores. Conversei com eles, e 
acho que 80 por cento deles 
devem continuar no clube 
na próxima temporada. Nos-
so planejamento é a médio e 
longo prazo, e manteremos 
uma base e um time caseiro, 
mas com condições de ser 
campeão paraibano”, disse o 
presidente.

Sobre a sua permanên-
cia no clube, Carlos Alberto 
disse que espera o apoio da 
torcida. “Há uma meia dúzia 
de dirigentes, que se dizem 
trezeanos, mas que apenas 
se locupletam do clube, e 
usam a imprensa para enga-
nar os torcedores, que estes 
sim são os verdadeiros tre-
zeanos. Nós precisamos é 
do apoio do torcedor, que é 
o maior patrimônio do time, 
seu principal patrocinador”, 
disse o dirigente. (IM)

CAMPINENSE

Atletas do CSP podem jogar pelo Paraíba

Foto: AscomCSP
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Comitês de bacias hidrográficas do Estado pedem plano de ação

Recursos hídricos
Na última quarta-feira, 

os membros dos comitês de 
bacias hidrográficas do Es-
tado reuniram-se para rea-
lizar o IV EECBH – Encontro 
Estadual dos Comitês de Ba-
cias Hidrográficas, em João 
Pessoa. No evento, foram 
debatidos temas de interes-
se da gestão de recursos hí-
dricos do Estado, bem como 
o uso das águas do Projeto 
de Transposição das Águas 
do Rio São Francisco, o papel 
do Ministério Público Fede-
ral na proteção ambiental e a 
criação do Observatório das 
Águas e a construção da Car-
ta das Águas Paraibanas.

“A votação da Carta das 
Águas Paraibanas foi conside-
rada o diferencial deste evento 
que acontece anualmente no 
Estado”, enfatizou a coordena-
dora do Fórum Paraibano de 
Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas, a professora Edelcides 
Gondim.

A carta foi inicialmente 
construída pelos membros do 
Fórum Paraibano de Comitês 
de Bacias Hidrográficas e me-
lhorada conforme sugestões 
dos participantes do encontro, 
utilizando a metodologia de 
participação parcial conheci-

do como Delibera, em que os 
participantes erguem cartões 
verdes e vermelhos para ex-
pressar a sua opinião acerca 
dos itens discutidos.

Na “Carta das Águas Pa-
raibanas”, os membros dos 
comitês e demais participan-
tes expõem que o sistema de 
recursos hídricos precisa efe-
tivar ações urgentes, através 
de grandes investimentos em 
estruturação dos órgãos ges-
tores, em planejamento de re-
cursos hídricos e saneamento 
ambiental, em Ciência e Tecno-
logia, entre outros. 

“São necessários órgãos 
competentes, estruturados e 
qualificados para atuar no ge-
renciamento integrado de re-
cursos hídricos, fazendo com 
que o(s) sistema(s) hídrico(s) 
funcione(m) com o objetivo 
maior de levar água à popula-
ção em quantidade e qualidade 
compatíveis com os usos, bem 
como promover o desenvolvi-
mento sustentável do Estado”, 
diz o documento. O momento 
requer convergência dos usuá-
rios de água, do Poder Público 
e de toda a sociedade pela exi-
gência de adoção de medidas 
efetivas que propiciem o uso 
racional da água.

Membros dos comitês de bacias hidrográficas da Paraíba votaram na última quarta-feira os tópicos do documento que rege o setor

n Abaixo, medidas urgentes a serem adotadas inseridas na Carta das Águas Paraibanas:

Compreendendo o amplo processo de participação social que a Lei Federal nº 

9.433/97 outorgou à sociedade, unimos nossas mentes no sentido de contribuir 

para a efetivação da gestão de recursos hídricos no nosso Estado, destacando 

os seguintes itens como urgentes para consecução dos objetivos:

1. Inserção do tema “gestão dos recursos hídricos” na agenda política do governo 

Estadual, a despeito apenas do tema “infraestrutura de recursos hídricos”;

2. garantia da supremacia da capacidade técnica na indicação de dirigentes dos 

órgãos de gestão de recursos hídricos, em especial da Secretaria de Recursos 

Hídricos e da AESA;

3. Fortalecimento da AESA, por meio da ampliação do número de técnicos qualifi-

cados, estruturação de quadro efetivo de servidores, aumento no repasse financeiro 

advindos do cofre público estadual, capacitação e qualificação profissional, melhoria na 

estrutura física atual considerada pífia frente ao trabalho a ser desenvolvido;

4. Estruturação da Secretaria Executiva dos Comitês, hoje também desempenhada pela 

AESA, para que as ações planejadas pelos Comitês sejam efetivamente implementadas; 

5. Necessidade urgente de elaboração de todos os planos diretores de bacias hidro-

gráficas, com inclusão de cenários de interligação de bacias e variabilidades climáticas;

6. Necessidade de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, para a nova rea-

lidade que se vivencia, com interligação de bacias, crises econômicas e ambientais, co-

brança pelo uso da água, variabilidades climáticas, entre outros;

7. Forte investimento financeiro em ações de saneamento ambiental, come-

çando pela elaboração dos planos municipais de saneamento básico e planos de 

gestão integrada de resíduos sólidos, com implementação das ações e participa-

ção social em todas as etapas;

8. Promoção do diálogo interbacias em educação ambiental para recursos hí-

dricos, em todos de níveis de ensino;

9. Envolvimento dos municípios na gestão de bacias hidrográficas, uma vez que mui-

tas das ações necessárias à consecução dos objetivos da política de recursos hídricos 

dependem fortemente de ações municipais, como aquelas relativas ao impacto do uso 

e ocupação do solo sobre os recursos hídricos ou mesmo a boa e correta implantação 

e operação dos sistemas de saneamento.

10. Investimento na recuperação ambiental, a exemplo da recuperação e proteção 

de nascentes, reflorestamento da mata ciliar de riachos, rios e reservatórios artificiais;

11. Ampliação do monitoramento hidrológico quali-quantitativo, em especial da 

qualidade da água dos rios, riachos, poços e nascentes, com integração das infor-

mações de diversos órgãos e instituições, das três esferas governamentais, em 

um único Sistema Informatizado de Recursos Hídricos;

12. Investimento em Ciência e Tecnologia para estimular a adoção de medidas tec-

nológicas que reduzam as perdas e os desperdícios de água em todos os setores da 

economia e favoreçam o uso racional;

13. Estímulo do investimento em Ciência e Tecnologia para adoção de práticas 

de desenvolvimento econômico com baixa demanda de água frente à realidade 

climática que está submetida a maior parte do Estado;

14. Utilização do pagamento por serviços ambientais como instrumento de promo-

ção do desenvolvimento social, econômico e cultural, com priorização em ecossistemas 

sob maior risco socioambiental;

15. Promoção da transparência e o intercâmbio regular de informações entre as ins-

tituições do Sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos nas tomadas de decisão.

Este conjunto de desafios, colocados na conjuntura atual de precarização dos ór-

gãos de gestão de recursos hídricos do Estado, nos impele a fortalecer os pro-

cessos de mobilização e participação social, a partir de uma agenda de atuação, 

garantindo nossa voz e força nos espaços de gestão de recursos hídricos, que são 

os comitês de bacias hidrográficas.

Saiba mais

Camila Boehm 
Da Agência Brasil

Somente 10% dos casos de 
violência sexual e estupros são de-
nunciados no país, informou a Plan 
Internacional Brasil, uma organiza-
ção humanitária pelos direitos da 
criança e do adolescente, durante 
o lançamento da campanha Quan-
to Custa a Violência Sexual contra 
Meninas?”, na última quartra-feira 
à noite em São Paulo.

“Em 2013, tivemos mais de 50 
mil casos denunciados no país”, 
afirmou a especialista de gênero da 
entidade, Viviane Santiago. A esti-
mativa, segundo ela, é que mais de 

500 mil mulheres tenham sofrido 
violência sexual. A campanha tem 
o objetivo não só de mostrar, por 
meio de dados, que esses crimes 
ocorrem, mas também quebrar o 
tabu envolvido na questão e inter-
romper o silêncio, que atrapalha as 
vítimas na hora de denunciar.

O documentário Filha da Índia 
(India’s Dauther), da diretora Leslee 
Udwin, presente no evento, foi uma 
maneira de sensibilizar a sociedade 
para a questão, disse Viviane. O fil-
me conta uma história real de vio-
lência sexual, na qual um grupo de 
seis homens aborda uma estudante 
de Medicina, de 23 anos, dentro de 
um ônibus na Índia, em dezembro 

de 2012. Eles a estupram e ela mor-
re dias depois no hospital devido 
aos ferimentos sofridos.

Esse é o estopim para uma série 
de manifestações nas ruas do país, 
que mostraram a indignação da 
sociedade contra esse tipo de vio-
lência. Leslee ressaltou que não se 
pode tratar somente os sintomas de 
um mal tão grave, como é a violên-
cia sexual. Ela reiterou a importân-
cia de instruir mulheres e meninas 
para que denunciem os crimes, mas 
disse que isso não é suficiente. A so-
lução para um problema desafiador 
como esse, de acordo com a direto-
ra, é promover educação a fim de 
mudar a mentalidade das pessoas.

Somente 10% dos casos 
são denunciados no Brasil

VIOLêncIa SexuaL e eStupROS

Seminário Sobre Inter-
nalização de Métodos Alter-
nativos ao Uso de Animais, 
organizado pela Anvisa, reu-
niu diversos representantes 
de setores de medicamen-
tos, cosméticos e saneantes 
para debater o tema na últi-
ma quarta-feira. A doutora 
Chantra Eskes, da Services & 
Consultation for Alternative 
Methods Limited (SeCAM), 
afirmou durante o evento 
que seminários como este 
demonstram a vontade po-
lítica e regulatória do Brasil 
em usar métodos alternati-
vos ao uso de animais em en-
saios clínicos. De acordo com 

Chantra, a primeira legislação 
sobre o assunto na Europa foi 
publicada há 30 anos. Ao lon-
go desse período, países eu-
ropeus puderam internalizar 
os métodos alternativos nas 
pesquisas clínicas.

“Atualmente, existe uma 
vontade internacional muito 
grande de continuar com a 
aceitação dos métodos alter-
nativos. Na Europa, se o mé-
todo existir e for reconhecido, 
ele deve ser usado”, explicou.

O interesse interna-
cional no tema também foi 
ressaltado pela represen-
tante da Junta de Governo 
do International Council of 

Laboratory Animal (Iclas, 
em inglês), Ekaterina Rivera. 
Para ela, a cooperação inter-
nacional é uma ferramenta 
que deve ser utilizada para 
impulsionar a questão.

“Mas é preciso destacar 
que há diferenças significa-
tivas entre os países, princi-
palmente quanto à legisla-
ção. Na América Latina, por 
exemplo, só Brasil, México 
e Uruguai têm regulamen-
tações com experimentação 
animal”, afirma.

A regulação brasileira foi 
destacada pela gerente-geral 
de Regulamentação e Boas 
Práticas Regulatórias da An-

visa, Cristina Marinho. Ela res-
saltou que, em julho, a agência 
anuiu os 17 métodos alterna-
tivos validados pelo Conselho 
Nacional de Controle de Expe-
rimentação Animal (Concea) 
nas petições para registros e 
controle de serviços e produ-
tos sujeitos a vigilância sanitá-
ria. “O objetivo foi deixar claro 
para a sociedade a comunhão 
de esforços voltadas para este 
tema”, destacou.

Já a representante da Câ-
mara de Métodos Alternativos 
do Concea, Lucile Winter, re-
velou que o desenvolvimento 
de novas tecnologias é crucial 
para a saúde humana.

Seminário discute alternativas 
aos ensaios clínicos em animais

medIcamentOS, cOSmétIcOS e SaneanteS

FOtO: Reprodução/Internet
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ONGs cobram ações em favor 
do desenvolvimento sustentável
Representantes lutam por 
criação de comissão para 
implementar programa

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Representantes de or-
ganizações da sociedade civil 
estão negociando para que o 
Governo Federal crie uma co-
missão para a implementação 
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) no 
Brasil. Os ODS vão guiar os 
países em uma agenda global 
de desenvolvimento susten-
tável até 2030 e substituir os 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio(ODM), vigentes até 
o fim deste ano.

“Nossa expectativa é que 
seja uma comissão composta 
por autoridades com capaci-
dade e poder de decisão. Que 
ela envolva diferentes setores 
do governo, até para dar con-
ta de uma agenda tão ampla, 
mas que essencialmente te-
nha uma boa representação 
da sociedade civil”, disse a 
coordenadora-geral da ONG 
Gestos e diretora da Abong, 
Alessandra Nilo.

A Abong é uma platafor-
ma que reúne ONGs brasilei-
ras e que faz parte do Grupo 
de Trabalho da Sociedade Civil 
para o Pós 2015, que acompa-
nha as negociações intergover-
namentais de construção dos 
ODS. O grupo esteve reunido 
em Brasília na última quarta-
feira e nessa quinta-feira para 
traçar as estratégias da socie-
dade civil na agenda de desen-
volvimento para 2030. 

A nova agenda será ado-
tada pelos líderes mundiais na 
Cúpula de Chefes de Estado e 
Governo, que ocorrerá antes 
da abertura da Assembleia 

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

Apesar da decisão do Banco Cen-
tral americano (Fed) de manter as ta-
xas de juros nos Estados Unidos, o dó-
lar subiu nessa quarta-feira no Brasil 
e fechou no maior valor em 13 anos. 
O dólar comercial subiu R$ 0,048 
(1,25%) e encerrou o dia vendido a 
R$ 3,882, o preço mais alto desde 23 de 
outubro de 2002 (R$ 3,915).

Ao longo do dia, a moeda ameri-
cana chegou a ultrapassar R$ 3,90. Na 
máxima do dia, por volta das 10h30, 

a divisa atingiu R$ 3,905. O dólar acu-
mula alta de 7,03% em setembro e 
de 46,02% em 2015. Na reunião des-
sa quinta-feira, o Fed manteve a taxa 
básica de juros da maior economia do 
planeta. Desde o fim de 2008, os juros 
nos Estados Unidos estão entre 0% e 
0,25% ao ano. Na época, o Fed cor-
tou a taxa para estimular a economia 
americana em meio à crise no crédito 
imobiliário. A última elevação de ju-
ros ocorreu em 2006. Juros mais altos 
atraem capital para os títulos públi-
cos americanos, considerado o inves-
timento mais seguro do planeta. 

Dólar atinge o maior valor 
em 13 anos e sobe R$ 0,48

APESAR DA MEDIDA DO FED

FOTO: eLZA fIÚZA/AGÊNCIA BRASIL

EMEPA-PB 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2015
REGISTRO CGE N° 15-01189-5, em 17.09.2015.

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede na 
Rodovia Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
CEP 58.055-000, através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0012/2015, com base na Lei Federal Nº 10.520/02; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011; Lei Estadual nº 9.697/2012 e nas Leis Federais nº 
8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, conforme o seguinte: Aquisição de Material de Consumo: 
(para instalação e condução minijardins clonais) destinados a  EMEPA-PB.

LOCAL,DIA E HORA: A Sessão de recebimento, abertura e julgamento das propostas e documen-
tação, será realizada no dia 06 de Outubro de 2015, às 10:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB localizada na BR 230 km13,3 –Estrada de Cabedelo, EMATER/PB.

RECURSOS FINANCEIROS: A aquisição desses Materiais de Consumo se dará com recursos 
do Convênio Federal MDA x EMEPA-PB n.º764099/2011  na seguinte Classificação Programática: 
35.202.20.573.5103.4293 – Localização Geográfica: 0287. Natureza da Despesa: 3390.30 – Fonte 
de Recursos: 283 – Reserva Orçamentária nº 00129, emitida em 11/09/2015.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.emepa.org.br/editais ou 
através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada BR 230, Km 13,3, CEP: 58310-000 
,Estrada de Cabedelo - EMATER-PB.

João Pessoa-PB, 17 de setembro de 2015.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA – Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A.

ERRATA

LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2015 - ANEXO II – RAÇA SINDI
Registro CGE Nº15-60004-1, de 24/ 08/2015– Processo CGE Nº 903/2015

O animal de nome LOGÃO-E/RGD-EMGS-1078, constante do Anexo II do Edital do Leilão 
Público nº 003/2015, onde se lê LOTE 31, leia-se, LOTE 32.  Conf. Anexo.

LOTE NOME RGN RGD SEXO D. NASC. 
FILIAÇÃO 

AVALIAÇÃO 
PAI MÃE 

31 LOBAO-E 1078 EMGS-1078 M 11.09.12 HOLANDES-E GRACIOSA-E 2.700,00 

João Pessoa – PB, 17 de setembro de 2015.

ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 

(SETE) M³ DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/09/2015.
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Paralelepípedos da rua 

Assis Alves Soares.
REUNIÃO:  07 de Outubro de 2015 ás 08:30 h, na sede da Prefeitura (Horário local). 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, 17 de Setembro de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA         

PRESIDENTE DA CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015 – 2º Reunião
OBJETO: Contratação de serviços para adequação da unidade de Saúde da Família Alzira da Silva 

Lucena, deste Município.
REUNIÃO: 07 de Outubro de 2015 ás 10:30 h, na sede da Prefeitura (Horário local). 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, 17 de Setembro de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA         

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 01 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fraldas descartáveis, pomadas, 
curativos e alimentação especial. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e 
das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Conde - PB, 18 de Setembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.051/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 horas do 
dia 13 de outubro de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.051/2015, do Tipo 
MENOR PREÇO, em  Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE RECUPERAÇÃO DO MURO E DA COBERTA DO PÁTIO  DA ESCOLA MUNIICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL JOSÉ GUILHERMINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA-
ÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 16 de setembro de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.052/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 horas do 
dia 14 de outubro de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.052/2015, do Tipo 
MENOR PREÇO, em  Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE AMPLIAÇÃO   DA ESCOLA MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSELITA BRASILEIRO, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à 
Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 16 de setembro de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.010/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 08 de outubro de 2015, 
licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.01.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como por OBJETO 
A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES (MÓVEIS) DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO - CODE-
COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 03 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-05, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1834/2015 em João Pessoa, 9 de setembro de 2015 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 01 
PAVIMENTO TERREO MAIS 03 PAVIMENTOS SUPERIORES, NUMA ÁREA DE 885,75 M² Na(o) 
-  RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA, QD. 154, LT. 340 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2015-005115/TEC/LI-4281.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-05, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1788/2015 em João Pessoa, 28 de agosto de 2015 – Prazo: 480 dias. 
Para a atividade de: Edificação multifamiliar. Na(o) – RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA, QD. 154, 
LT. 461 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004429/TEC/LI-4205.

CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO (AUTO POSTO J.B.), CNPJ nº 07.590.039/0001-
55, requereu junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORI-
ZAÇÃO Ambiental, para transporte de Cargas Perigosa (Gasolina, Etanol e Diesel), percurso em 
todo Estado da Paraíba, carro placa nº OGG-4158/PB, Proc. Nº 2015-002018.

D’PADUA – DESTILAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDUSTRIA E COMERCIO S.A – CNPJ/CPF Nº 
06.312.488/0001-79, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1910/2015 em João Pessoa, 16 de setembro de 
2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: PRODUÇÃO DE ALCOOL ATRAVÉS DE MOAGEM 
DE CANA DE AÇUCAR Na(o) -  FAZENDA MANIBÚ Município:  RIO TINTO – UF: PB. Processo: 
2015-005438/TEC/LO-0502.

DTL INCORPORAÇÃO CIVIS LTDA – SPE – CNPJ/CPF Nº 21.989.841/0001-43, Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1897/2015 em João Pessoa, 15 de setembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDI-
FICAÇÃO DE 17 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS EM 04 PAVIMENTOS TIPO M, MAIS PILOTIS, 
MAIS COBERTURA, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1.080,65 M². INTERLIGADO AO SISTEMA DE 
ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) – RUA DESEMB. AURELIO MORENO DE ALBUQUERQUE, 52 JARD. 
CID. UNIVERSITARIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004807/TEC/LP-2502.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1889/2015 – 
através do Proc. 2015-004379/TEC/LI-4199, referente à implantação de Equipamentos Comunitários 
composto de 02 (dois) Centros de Saúde e 02  (dois) Unidades Escolares no Conjunto Habitacional 
Profª Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo, com o sistema de esgotamento sanitário interligado 
a rede pública da CAGEPA,  no município de CAMPINA GRANDE-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1879/2015 
– através do Proc. 2015-003286/TEC/LI-4112, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 180 (cento e oitenta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos ETE, CRUZ 
DA MENINA, no município de PATOS-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 1856/2015 – através do Proc. 2015-005858/TEC/LO-0630, referente à construção de conjunto 
habitacional popular com 30 (trinta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de 
fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de ARARA-PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº 1904/2015, para a 
atividade de Viaduto de Transposição da BR 230, na BR 230-Km 28,10, Cristo Redentor/Ernesto 
Geisel, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2015-005661/TEC/LI-4342. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº 4846/2015, para 
a atividade de Matadouro Público, no Sítio Cafundó, no Município de Mari/PB.  Processo nº 2015-
005662/TEC/LI-4343. 

Geral da ONU, em setembro. A 
expectativa da sociedade civil 
é que a criação da comissão 
seja anunciada pela presiden-
te Dilma Rousseff no discurso 
de abertura da assembleia.

Para a representante da 
ONG Mirim Brasil, Sylvia Si-
queira Campos, a primeira ta-
refa para o País é ver o que os 
ODS estão trazendo em termos 
de objetivos e metas e compa-
rar com o que já está previsto 
nos planos plurianuais. “Os 
ODS são algo que vamos ter de 
redirecionar. Isso vai qualifi-
car o tipo de investimento e o 
tipo de esforço que vamos em-
preender.  A questão concreta 
é fazer uma revisão dos planos 
à luz dos ODS”, afirmou.

Alessandra Nilo acres-
centou que é “extremamente 
importante” divulgar para a 
sociedade civil a existência da 
agenda e, ao mesmo tempo, 
estabelecer diálogos com os 
gestores locais. Segundo ela, 
as organizações já estão se an-
tecipando para mobilizar os 
candidatos das eleições mu-
nicipais de 2016 para assina-
tura de uma carta de adesão 
aos ODS e o comprometimen-
to com a implementação da 
agenda nos municípios.

“O revolucionário nos ODS 
é que não há solução para os 
problemas isoladamente”, in-
formou Alessandra, destacan-
do que os governos precisam 
se articular nas três esferas e 
em todas as áreas. “Não se re-
solve a questão previdenciária 
sem a tributária. Os processos 
de educação estão ligados com 
prevenção da saúde.”

Uma das questões de gran-
de discussão durante a cons-
trução dos ODS foi o financia-
mento para o desenvolvimento. 
Alessandra esclareceu que não 
foram apontadas novas fon-

tes de recursos pelos países. 
“Mas se abriu a possibilidade 
para algumas ações de nível 
nacional, por exemplo, como a 
taxação progressiva, em vez de 
uma taxação regressiva. Outro 
aspecto que precisamos garan-
tir é que o sistema financeiro 
seja convidado a contribuir e 
pagar sua conta”, disse a dire-
tora da Abong. De acordo com 
a diretora, se pensarmos que 
as transações de câmbio movi-
mentam US$ 4 trilhões por dia, 
“com uma pequena taxação 
que pudesse ser usada para o 
desenvolvimento sustentável, 
teríamos um volume de recur-
sos muito grande”.

O processo de construção 
dos ODS começou com a Con-
ferência Rio+20 e teve parti-
cipação de 193 países. São 17 
objetivos, com 169 metas uni-
versais para países desenvol-
vidos e em desenvolvimento. 
A negociação da nova agenda 
é considerada inovadora no 
âmbito da ONU, porque, dife-
rentemente dos ODM, os ODS 
foram elaborados com par-
ticipação direta dos estados-
membros e da sociedade civil 
e nasceram a partir de amplas 
consultas no mundo todo.

Entre as propostas estão 
erradicar a fome e a pobreza, 
promover a agricultura sus-
tentável, saúde, educação e 
igualdade de gênero, além de 
garantir o acesso à água, ao 
saneamento e à energia sus-
tentável para todos, o cresci-
mento econômico, emprego, 
a industrialização, cidades 
sustentáveis e a redução da 
desigualdade. Também suge-
rem a mudança de padrões de 
consumo e produção, a con-
servação e usos sustentáveis 
dos ecossistemas marinho e 
terrestre e a construção de so-
ciedades pacíficas e justas.

Representantes de organizações de todo o País discutiram a Agenda Pós-2015 



CPF/CNPJ: 003075130/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$933,94
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053617
Responsavel.: JONILDO RIBEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 008549134-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$16.965,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053840
Responsavel.: JOSE ERIVALDO GALDINO
CPF/CNPJ: 039616544-33
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$8.906,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054096
Responsavel.: JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA 
ESCR
CPF/CNPJ: 005667988/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.138,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054014
Responsavel.: MARIA ISABEL MENDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 052822884-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.202,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053918
Responsavel.: MILTON FERREIRA DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 040352404-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.861,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053898
Responsavel.: NELSON EDUARDO LIMA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 380077547-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$8.558,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053855
Responsavel.: ROSA LUCIA MACEDO SEVERO
CPF/CNPJ: 146399204-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.345,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053827
Responsavel.: ROSANGELA MARIA RAMALHO 
ROMUALDO
CPF/CNPJ: 279091154-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$9.258,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054107
Responsavel.: SEVERINA PEREIRA DAVI
CPF/CNPJ: 760195864-72
Titulo: DUP PRES SER INR$401,20
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054500
Responsavel.: WFC CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 021604945/0001-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$41,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055152
Responsavel.: W.S MORGANN CONTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013756950/0001-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$231,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055142
Responsavel.: W.S MORGANN CONTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013756950/0001-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$572,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055176
Responsavel.: ZELIA MARIA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 058565664-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.343,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053836
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,18/09/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.811,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055058
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.702,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055059
Responsavel.: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR
CPF/CNPJ: 022163913/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$267,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055029
Responsavel.: CELIO MAROJA DI PACE
CPF/CNPJ: 020405654-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$19.565,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053806
Responsavel.: CONSORCIO FUNAD PB
CPF/CNPJ: 018513896/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$266,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055146
Responsavel.: CONSORCIO FUNAD-PB
CPF/CNPJ: 018513896/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.675,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055052
Responsavel.: D2F CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ: 021338167/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$982,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055188
Responsavel.: DML DISTRIBUIDORA MODELO DE 
LIVROS
CPF/CNPJ: 000647075/0001-69
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.144,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053988
Responsavel.: ELETRORAIO PROJETOS E INSTA-
LACOES L
CPF/CNPJ: 024292484/0001-58
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.354,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053984
Responsavel.: ELISEU LEITE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 064070134-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.824,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053914
Responsavel.: ELISEU LEITE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 064070134-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.311,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053939
Responsavel.: FABIANO MENDES LYRA
CPF/CNPJ: 473359043-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.205,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053841
Responsavel.: JOAO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ: 148766124-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.520,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053856
Responsavel.: JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 840645604-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$10.502,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054127
Responsavel.: JOELSON PONTES SILVA ME

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de lanches, para funcionários da Prefeitura de Mogei-
ro que prestam serviços extras e para os participantes de eventos promovidos pelas Secretarias 
do Município, no dia 06/10/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 05/10/2015.

Mogeiro, 17 de setembro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de servi-
ços com fornecimento de peças genuínas e originais, destinados a frota de veículos da Prefeitura 
de Mogeiro, no dia 06/10/2015 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 05/10/2015.

Mogeiro, 17 de setembro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATOS
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB 
OBJETO: Contratação de serviços de locações de veículos tipo passeio, utilitário de grande e 

pequeno porte e locação de veículos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00062/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa, SUS/FUS: Orçamento 2015. Infraestrutura 

- Classificação 15.122.1010.2049; 15.452.1010.2065; 17.512.1009.2067; 17.512.1009.2118; Sec. 
de Agricultura e Meio Amb. 20.122.2003.2060; 20.605.1013.2061; Sec. de Saúde - Classificação 
10.301.1004.2068; 10.301.1004.2069; 10.302.1004.2082; 10.305.1004.2084;Sob os Elementos 
de despesa nº. 3390.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física3390.39-Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00262/2015 - 09.09.15 - CARLISA PIRES XAVIER - R$ 28.800,00
CT Nº 00263/2015 - 09.09.15 - EDIELTON CARLOS VIEIRA - R$ 52.800,00
CT Nº 00264/2015 - 09.09.15 - FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS - R$ 47.600,00
CT Nº 00265/2015 - 09.09.15 - FRANCISCO PEDRO DA SILVA - R$ 7.120,00
CT Nº 00266/2015 - 09.09.15 - GIVALDO DONATO DOS SANTOS - R$ 9.080,00
CT Nº 00267/2015 - 09.09.15 - IVANEIDE ABRANTES DANTAS - R$ 47.600,00
CT Nº 00268/2015 - 09.09.15 - JOSÉ ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO - R$ 7.120,00
CT Nº 00269/2015 - 09.09.15 - JOSÉ LUCAS DE SOUSA - R$ 20.000,00
CT Nº 00270/2015 - 09.09.15 - KLEBER FERNANDO GARCIA - R$ 24.000,00
CT Nº 00271/2015 - 09.09.15 - MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 40.000,00
CT Nº 00272/2015 - 09.09.15 - OSIEL DA COSTA FERNANDES - R$ 7.120,00
CT Nº 00273/2015 - 09.09.15 - SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA SARMENTO - R$ 17.800,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 30 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 MATERIAIS 
DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3521-2639.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 16 de Setembro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 04.122.0202.2020
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00062/2015 - 17.09.15 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - 

ME - R$ 13.725,50

CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 32 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DESTE 
MUNICIPIO. Recursos: próprios previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações e retirada do Edital exclusivamente na sede 
da CPL da Câmara Municipal de Pocinhos: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Email: contato@camarapocinhos.pb.gov.br

Pocinhos - PB, 17 de Setembro de 2015
STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA 

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2015 DO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
O Presidente da Câmara Municipal de SOUSA, no uso de suas atribuições legais faz saber que, 

RETIFICA o edital de concurso, por determinação da Comissão Especial de Acompanhamento do 
Concurso Público, PRORROGANDO as inscrições até o dia 01/10/2015 e REMARCANDO a data 
das aplicações das provas para o dia 08/11/2015, além de outras providências. O Edital contendo 
todas as informações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Câmara 
Municipal de Sousa e no site www.conpass.com.br. 

Sousa, 15 de Setembro de 2015 – 
Francisco Aldeone Abrantes

 Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2015

A Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Passagem - PB, TORNA PÚBLICO que a 
HABILITAÇÃO da empresa : MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ: 21.645.432/0001-20, 
sendo a única participante do processo em epígrafe.

A data para abertura da proposta de preço está DESIGNADA para a data de 21/09/2015, as 
09:00hrs, na Sede da Prefeitura de Passagem - PB.

Passagem – PB, em 16 de Setembro de 2015.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE ARAÚJO 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

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

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

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

AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
ABERTURA: 09/09/2015 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 09/09/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2015
OBJETO: Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico com Leitor Biométrico, destinada à atender 

as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Patos (PB), conforme especificações 
constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

ABERTURA: 05/10/2015 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins de Medeiros – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo 
Horizonte, Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 16 de setembro de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIRITUBA
RETIFICAÇÃO

No aviso do Extrato de Termo Aditivo de n°. 003/2014, referente ao contrato n°. 005/2012, pu-
blicado no DOU de 12/11/2014, Seção 3, página 219, DOE pagina 39 e no Jornal A União pagina 
11 do dia 04/11/2014 e ainda em todo processo referente ao termo aditivo acima citado, onde se 
lê, 1.453.946,80, leia-se, 1.495.358,50, conforme planilha de perde e ganha e justificativa técnica.

REINALDO BARBOSA CABRAL, CPF 191347704/53, IDENTIDADE 444110 SSP PB, torna público 
que requereu a SEMABY (Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux) a Licença de Operação, para 
o Empreendimento Residencial Multifamiliar composto de quatro casas, com cinquenta e quatro 
metros quadrados cada uma delas. O referido empreendimento está localizado na Rua Projetada 
08, Lt 09, Qd 22, Jardim Aeroporto Bayeux, Paraíba, Cep 58300. 000.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Resultado do julgamento dos envelopes 

01, 02, 03 e 04 e Convocação
Concorrência n.º 001/2015
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições torna público 

para o conhecimento da população de Santa Rita-Pb e para quem interessar que após análise dos 
invólucros 01, 02, 03 e 04 em reunião ocorrida em 03/09/2015, chegou-se a seguinte conclusão: 
a empresa MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO obteve após somatório das propostas técnica e de 
preço o total de 99, 18 (noventa e nove virgula dezoito) pontos, ficando desta forma atendido os 
ditames do edital, motivo pelo qual a comissão considerou CLASSIFICADA. Sendo assim, a em-
presa MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO, fica CONVOCADA a apresentar o invólucro contendo a 
HABILITAÇÃO cuja sessão para recebimento e análise ocorrerá no dia 24/09/2015 as 09h00min., 
no local onde funciona a CPL.

Santa Rita, 17 de setembrode 2015.
André Martins Pereira Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
Referente às Publicações no D.O.E. do dia 08/05/2015, págs. 49 e 50. Onde se lê:  HAVEL DEDE-

TIZADORA LTDA - ME - R$ 28.500,00 Leia-se:  HAVEL DEDETIZADORA LTDA - ME - R$ 26.600,00
Gado Bravo - PB, 08 de maio de 2013.

AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO
Prefeito

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Miraides Pereira de Souza
CPF: 045.579.004-37
Título/Valor – CH - R$ 500,00
Protestante: RM Comercio de Veiculos e 
Motos LTDA
Apresentante: RM Comercio de Veiculos e 
Motos LTDA
Protocolo: 103508
Responsável: Maguinu’s Consultoria e Co-
branças Ltda
CNPJ: 13.861.534/0001-54
Título/Valor – CH - R$ 58.800,00
Protestante: Maria Adriana Pereira Santa-
na - ME
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 103474

Responsável: Luiz Antonio Gonçalves Neto
CNPJ: 09.359.609/0001-26
Título/Valor – DMI - R$ 1.069,45
Protestante: Cometa Polimento ME
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 103468 Responsável: Ge-
ralda Francisca Tavares de Souza
CPF: 078.446.804-40
Título/Valor – DMI - R$ 105,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 103477
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 17 de setembro de 2015.

Maria Dolores Lira de Souza
Oficiala do Protesto

NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 13.440.646/0001-31, situado 
à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 326 1º andar Sl. 02 – Torre, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Prévia e Licença de Instalação para Construção de Empreendimento Residencial Multifamiliar, situ-
ado à QD.E LT. 15-A,do Loteamento Prol. Ponta de Campina – Cabedelo/Pb.(Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Prestação de serviços 
na locação de veículos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - R$ 79.200,00.

Araruna - PB, 11 de Setembro de 2015
 WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.13.002/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 23 
de outubro de 2015, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.13.002/2015, tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como objeto a CONSTRUÇÃO DO 
PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de setembro de 2015.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.13.001/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 22 
de outubro de 2015, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.13.001/2015, tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como objeto a CONSTRUÇÃO DO 
GINÁSIO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de setembro de 2015.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Outubro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de serviços de hospedagem e 
fornecimentos de alimentação, em hotéis e restaurantes, localizados nesta cidade, destinados a 
diversas secretarias deste município de Cajazeiras - PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 17 de Setembro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Cancelamento de Licitação 

 Pregão Presencial 00038/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, localizada à Rua José No-

gueira Pinheiro, S/N, Centro – São João do Rio do Peixe PB, vem através da sua Comissão de 
Permanente de Licitação, comunicar aos interessados o cancelamento da Licitação, modalidade 
pregão presencial, tipo menor preço de nº 00038/2015. Mais informações, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço acima descrito. 

São João do Rio do Peixe-PB, 17de Setembro de 2015.
THAMYSE MARTINS SOARES
Presidente da CPL/PMSJRP.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS FROTA CAAPORÃ LTDA
Rua Presidente Costa e Silva, 170-Centro-Caaporã-PB

CNPJ/MF = 09.423.610/0001-72 – Insc. Estadual = 16.161.448-5
COOTRANS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS FROTA CAAPORÃL-

TDA –COOTRANS, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
associados, que nesta data somam-se 25cooperados em pleno gozo de seus direitos socias para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede do escritório da Cootrans, 
sito Rua Presidente Costa e Silva, 170 – centro – Caaporã-PB, no dia 27 de Setembrode 2.015. A 
Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação ás 07:00 horas da manhã, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ás 08:00 horas, em segunda convocação com a 
presença da metade mais um dos associados e às 09:00 horas horas , em terceira e última convoca-
ção, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE:
1-Votação para eleger a nova Diretoria que permanecerá no cargo no período de 28/10/2015 

a 28/10/2017.
Caaporã/PB, 14 de Setembro de 2015.

Arnaldo Antônio Rodrigues
Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
ADJUDICAÇÃO E 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: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de fogos de artificio; ADJUDICO SEU 
OBJETO E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAREZ SOUZA 
DO Ò - R$ 66.690,00.

Aroeiras - PB, 14 de Setembro de 2015
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento parcelado de material de laboratório, conforme especificações anexo I do Edit; 
ADJUDICO SEU OBJETO E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 127.576,50.

Aroeiras - PB, 14 de Setembro de 2015
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES – Prefeito

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para fornecimento de pães e produtos de panificação, conforme especificações anexo I do Edital; 
ADJUDICO SEU OBJETO E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO - ME - R$ 105.422,50.

Aroeiras - PB, 15 de Setembro de 2015
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de fogos de 

artificio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Aroeiras: 02.09. 13.392.2015.2025 - Elemento: 33.90.30.99 - Outros Materiais 
de Consumo VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e:

CT Nº 00059/2015 - 15.09.15 - JOAREZ SOUZA DO Ò - R$ 66.690,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de laboratório, 

conforme especificações anexo I do Edit. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.06.10.301.2010.2011/ 10.302.2011.2012/ 
02.07.10.301.2010.2013 - Elemento: 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: 
CT Nº 00058/2015 - 14.09.15 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 127.576,50

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de pães e produtos de panificação, 

conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00037/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.04.08.122.2003.2006 
- 3.3.90.30.99; 02.04.08.244.2006.2008 - 3.3.90.32.01; 02.05.08.243.2006.2030 - 
3.3.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2009 - 3.3.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2038 - 3.3.90.30.99; 
02.05.08.244.2006.2044 - 3.3.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2045 - 3.3.90.30.99; 
02.06.10.301.2010.2011 - 3.3.90.30.99; 02.06.10.301.2012.2039 - 3.3.90.32.01; 
02.06.10.302.2011.2012 - 3.3.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2019 - 3.3.90.30.99; 
02.06.10.302.2011.2040 - 3.3.90.30.99; 02.07.10.301.2010.2013 - 3.3.90.30.99; 
02.08.12.306.2009.2020 - 3.3.90.30.06 - 02.08.12.361.2009.2021- 3.3.90.30.99; 
02.08.12.365.2009.2023 - 3.3.90.30.99; 02.08.12.366.2009.2034 - 3.3.90.30.99; VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 00060/2015 - 15.09.15 - OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO - ME - R$ 105.422,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

NOTIFICAÇÃO - INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA – LEI 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

O MUNICÍPIO DE PATOS (PB), entidade de direito público, com sede na Rua Avenida Epitácio 
Pessoa, n.º 91, bairro Centro, Patos-PB., Centro Administrativo Municipal, neste ato representado 
pelo Sr. Secretário de Administração, Pedro de Figueiredo Leitão, vem por meio desta NOTIFICAR 
a Empresa F&B COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Av. Carapinima, 1590, Benfica – CEP:60.015-290 – Fortaleza - CE, por meio 
de seu representante legai Sr. Paulo Sérgio Feitosa de Andrade, portador de RG: 96014060455 e 
CPF; 0008.038.653-92, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da 
adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, advindo 
do Processo Administrativo CA: 475/2015, Pregão Presencial nº 021/2015, pelo fato de não ter sido 
iniciado o fornecimento dos produtos outrora licitados até a presente data. Tal fato poderá acarretar, 
nos termos do item 14.1 do edital, a rescisão do contrato, podendo ainda cumular com a pena de 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas “e” e “f”, da Lei nº 8.666/93, a 
partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação 
de justificativa, cuja penalidade poderá ser relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 
do Código Civil Brasileiro. A interposição de recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente na Gerência de Licitações, situada no Centro 
Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, S/N, bairro Belo Horizonte, Patos/PB.

Patos/PB, 17 de setembro de 2015. 
PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE, 
BEM COMO FORNECIMENTO DE TABLETS; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: NOVETECH - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - R$ 91.572,00.

Remigio - PB, 17 de Setembro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO FORNECIMENTO DE TABLETS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2069 - MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMU-
NITARIOS DE SAUDE 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
FONTE DE RECURSOS: 014 - TRANSF DO REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00144/2015 - 17.09.15 - NOVETECH - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - R$ 91.572,00

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2015, que objetiva: Contratação de empresa de notória especialização e reputação na 
realização de concurso público; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: UNIVERSIDADE ESTAUDAL DA PARAÍBA - R$ 143.471,00.

Gado Bravo - PB, 15 de Setembro de 2015
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO - Prefeito

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de notória especialização e reputação na realização de 

concurso público.FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2015.DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo - Elemento: 33.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa JurídicaVIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) diasPARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e:CT Nº 00066/2015 - 15.09.15 - UNIVERSIDADE ESTAUDAL 
DA PARAÍBA - R$ 143.471,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00096/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de mão de obra no veículo RENAULT MASTER FURGÃO 
longo 2,5 CDI 210, de placa OEV 4288, tipo ambulância, pertencente ao SAMU - Guarabira; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 16 de Setembro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00096/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra 

no veículo RENAULT MASTER FURGÃO longo 2,5 CDI 210, de placa OEV 4288, tipo ambulância, 
pertencente ao SAMU - Guarabira.

ABERTURA: 14/09/2015 as 14h00min.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/09/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Outubro de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Consumo 
Odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com
 Araruna - PB, 16 de Setembro de 2015

FRANCISCO TOSCANO NETO 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanente Odontológicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com
 Araruna - PB, 16 de Setembro de 2015

 FRANCISCO TOSCANO NETO 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

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

Araruna - PB, 16 de Setembro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ERRATA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 058/2015
ONDE SE LÊ: “no valor total de R$ 73.200,00.”
LEIA-SE: “no valor total de R$ 60.000,00.”

Cuité/PB, 15 de setembro de 2015.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 058/2015
ONDE SE LÊ: “no valor total de R$ 73.200,00.”
LEIA-SE: “no valor total de R$ 60.000,00.”
Cuité/PB, 15 de setembro de 2015.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO 
Prefeita de Cuité
Publicado no DOE nº. 15.921, pag. 35 de 02/09/2015
Publicado no Jornal A União pag. 30 de 04/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DE CUITÉ E MUNICÍPIOS DA 4ª CIR. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:00: (hora local) 
do dia 08/10/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 17 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2015
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-

qüência ADJUDICO o procedimento da Chamada Pública n° 00003/2015, para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE e ADJUDICO o seu objeto ao Sr. NICOLAU NEVES DA COSTA, portador 
do CPF nº 069.430.284-80, com o valor global de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), a Srª. 
MARIA VILANY GONÇALVES, portador da CPF nº 074.977.304-95, com o valor global de R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos reais) e o Sr. MANOEL DA COSTA ALVES, portador do CPF nº 395.553.564-91, 
com o valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Olho D`água - PB,17 de Setembro de 2015.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J & P MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 38.442,82.

Campina Grande - PB, 02 de Setembro de 2015.
JOSÉ MARQUES FILHO - Diretor Superintendente

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2015, 
que objetiva: SERVIÇOS PERMANENTES DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: H e J DA SILVA (PETAZANNY SINALIZAÇÃO) - R$ 297.568,00.

Campina Grande - PB, 26 de Agosto de 2015.
JOSÉ MARQUES FILHO - Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da STTP: 05.010 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANS-

PORTES PÚBLICOS - 15.451.1029.2153 – AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRÂNSITO 
- 3390.30.99.060 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 

Grande e: CT Nº 00164/2015 - 02.09.15 - J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 38.442,82.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS PERMANENTES DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da STTP: 05.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANS-

PORTES PÚBLICOS - 15.451.1029.2153 - AÇÃO DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRÂNSITO - 
3390.39.99.060 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

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

Grande e: CT Nº 00160/2015 - 26.08.15 - H e J DA SILVA (PETAZANNY SINALIZAÇÃO) - R$ 297.568,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA, Estado da Paraíba, usando 
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 junho de 
1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da Comissão 
de Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO de Nº 00008/2015, 
em favor dos seguintes licitantes classificados: 

O Sr. JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS, apresentou proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) mensal – item 04, a Srª MARIA LEITE DE OLIVEIRA, apresentou proposta no valor de R$ 95,00 
(noventa e cinco reais) por viagem – item 01 e o Sr. DAMIÃO LEITE DE CARVALHO, apresentou 
proposta no valor de R$ 70,00 (setenta reais) por viagem – item 02.

Olho D´agua - PB, 17 de Setembro de 2015.
 Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00012/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2015, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS “AD EXITUM” na Recuperação de Receitas Municipais junto às empresas de telefonia 
fixa e móvel estabelecidas FORA DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO 
IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS, AUDITORIA FISCAL, ENQUADRAMENTO 
LEGAL, CÁLCULO DOS ENCARGOS E APURAÇÃO TOTAL DO DÉBITO PARA COM O MUNICÍPIO. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MONTEIRO E MONTEIRO AD-
VOGADOS ASSOCIADOS S/C – CNPJ: 35.542.612/0001-90, R$ 180.000,00 – Cento e Oitenta Mil Reais.

Itapororoca - PB, 16 de Setembro de 2015
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS “AD EXITUM” na Recuperação de Receitas Municipais junto às empresas de telefonia 
fixa e móvel estabelecidas FORA DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO 
IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS, AUDITORIA FISCAL, ENQUADRAMENTO 
LEGAL, CÁLCULO DOS ENCARGOS E APURAÇÃO TOTAL DO DÉBITO PARA COM O MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS 04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.0052.2005 - Manutenção do Gerencia-
mento e Controle Financeiro 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA e 
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – CNPJ: 35.542.612/0001-90 - CT Nº 
00205/2015 – 17.09.15 – Valor Contratado: 20% da demanda recuperada total do valor estimado total 
de R$ 180.000,00 – Cento e Oitenta Mil Reais.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JURÍDICOS “AD EXITUM” na Recuperação de Receitas Municipais junto às empresas de telefonia 
fixa e móvel estabelecidas FORA DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO 
IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS, AUDITORIA FISCAL, ENQUADRAMENTO 
LEGAL, CÁLCULO DOS ENCARGOS E APURAÇÃO TOTAL DO DÉBITO PARA COM O MUNICÍPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/09/2015.

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 

Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054602
Responsavel.: EVELINY PINHEIRO CARVALHO
CPF/CNPJ: 023297203-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.597,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053808
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 014728454/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$368,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054555
Responsavel.: FOX CONT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 010189179/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054214
Responsavel.: FGR CONST, E INCORPORACAO 
SPE LTDA
CPF/CNPJ: 019154367/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$225,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052872
Responsavel.: FLAVIO GOMES DE FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ: 020424100/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$189,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053217
Responsavel.: GUILHERME FERREIRA SALES DE ME
CPF/CNPJ: 010541325/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.460,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054647
Responsavel.: GLORIA DE LOURDES ALVES MACEDO
CPF/CNPJ: 140945254-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.835,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053917
Responsavel.: IVAN FELIPE RIBEIRO MELO
CPF/CNPJ: 039496944-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.718,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053912
Responsavel.: IZABEL PEREIRA LACERDA
CPF/CNPJ: 467223944-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.471,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053951
Responsavel.: IZABEL PEREIRA LACERDA
CPF/CNPJ: 467223944-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.902,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054141
Responsavel.: ITALO FIGUEIREDO PATRICIO
CPF/CNPJ: 007876564-10
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.967,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053854
Responsavel.: JOSE LAUDELINO DUARTE DE LIMA
CPF/CNPJ: 054451734-29
Titulo: DUP PRES SER INR$500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054525
Responsavel.: JOAO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 160328614-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$126,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053759
Responsavel.: JOSILENE NICOLAU DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 073220804-16
Titulo: CED CRE BAN INDR$3.124,32
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
 
Protocolo: 2015 - 054458
Responsavel.: J MARINHO COSTA JR COM D. EIRE
CPF/CNPJ: 022259963/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$378,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054298
Responsavel.: J MARINHO COSTA JR COM D. EIRE
CPF/CNPJ: 022259963/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$429,10
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054297
Responsavel.: J MARINHO COSTA JR COM D. EIRE
CPF/CNPJ: 022259963/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$440,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054296
Responsavel.: JOHN NYERRY DANTAS CORDEIRO
CPF/CNPJ: 008964414-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$385,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054441
Responsavel.: JOSIVALDO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 032997934-54
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.371,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053909
Responsavel.: JOELMA DE CASSIA RODRIGUES 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 000146374-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053214
Responsavel.: JANAINA LUCIA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 790064264-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.355,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053839
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES ME
CPF/CNPJ: 008799061/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

Souto
Serviço notarial e registral
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Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANA LUCIA BASILIO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 585686704-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$12.251,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053825
Responsavel.: ANA LUCIA BASILIO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 585686704-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.796,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053868
Responsavel.: AGENOR FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 307930507-82
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.961,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054104
Responsavel.: ALICERCE CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$720,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054402
Responsavel.: ALBUQUERQUE BIJ E ACES. EI-
RELE ME
CPF/CNPJ: 021215035/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.146,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054278
Responsavel.: ARRUDA FALCAO BAR E RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ: 015624246/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054254
Responsavel.: ARYELLISON LOCACAO DE GUIN-
CHOS E TR
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.753,30
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053381
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$478,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054390
Responsavel.: BONECA DE LUXO UNIVERSO FEMINI
CPF/CNPJ: 015043196/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$414,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054594
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$794,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054403
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$479,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054391
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.088,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054418
Responsavel.: CONST. ORIGINAL LTDA
CPF/CNPJ: 010578364/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054440
Responsavel.: COM SUASSUNA CAB MODA LTDA M
CPF/CNPJ: 018537054/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$279,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054422
Responsavel.: CLEUDA RODRIGUES LEITE ARAUJO
CPF/CNPJ: 132152054-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.753,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053897
Responsavel.: CLINICA DE REUMATOLOGIA E 
RECUP MOT
CPF/CNPJ: 009115189/0001-32
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.456,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053998
Responsavel.: CLINICA DE REUMATOLOGIA E 
RECUP MOT
CPF/CNPJ: 009115189/0001-32
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.708,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053986
Responsavel.: CAIO FELIPE CUNHA MELO
CPF/CNPJ: 071452264-30
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054483
Responsavel.: DANIEL NOBREGA FRAGOSO
CPF/CNPJ: 102683634-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.582,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053670
Responsavel.: DENTALMED COM.DE MAT.MED. 
E ODON.LT
CPF/CNPJ: 020401187/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$455,16

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054239
Responsavel.: JANIO CIDALINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 251697504-04
Titulo: DUP PRES SER INR$190,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052763
Responsavel.: JANIO CIDALINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 251697504-04
Titulo: DUP PRES SER INR$ 95,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052761
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES ME
CPF/CNPJ: 008799061/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$152,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054241
Responsavel.: LUCILEIDE DOS SANTOS COSTA 
01030775
CPF/CNPJ: 021740453/0001-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052952
Responsavel.: JOAO LUIZ DE FRANCA FILHO
CPF/CNPJ: 068445754-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$415,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054193
Responsavel.: KENNEDY GORBACHEV DE LIMA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 011347784-81
Titulo: DUP PRES SER INR$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054509
Responsavel.: LUDMILA TEIXEIRA ANDRADE
CPF/CNPJ: 010966065/0003-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.897,05
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053801
Responsavel.: LUCILENE CAETANO DE BRITO MELO
CPF/CNPJ: 016739305/0001-50
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$186,42
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054152
Responsavel.: LIMPE TUDO COM MAT LIMP DESC
CPF/CNPJ: 013892068/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.608,59
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052774
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 467232424-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$924,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054523
Responsavel.: MARCELO CAMPELLO PARANHOS 
FERREIRA
CPF/CNPJ: 000285835/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054538
Responsavel.: MANOEL BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 528852757-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$132,69
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054155
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA - ME
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$686,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054338
Responsavel.: MONARA CRISTINE MARTINS SILVA
CPF/CNPJ: 008074044-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052858
Responsavel.: MARIAH OPER. DE H. EVENTOS E 
LOCACO
CPF/CNPJ: 011784656/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$579,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054565
Responsavel.: NOGUEIRA E NOGUEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 009341875/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$809,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053661
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.505,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054654
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.161,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054641
Responsavel.: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE 
BRITO JR.
CPF/CNPJ: 014518953/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,04
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054450
Responsavel.: POUSADA BANDEIRANTES LTDA
CPF/CNPJ: 005253536/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054495
Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO E SERVICOS 
DE EQ
CPF/CNPJ: 008415858/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.654,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054056
Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO E SERVICOS 
DE EQ
CPF/CNPJ: 008415858/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.406,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054055

Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO E SERVI-
COS DE EQ
CPF/CNPJ: 008415858/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.690,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054053
Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO E SERVI-
COS DE EQ
CPF/CNPJ: 008415858/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.245,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054054
Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO E SERVI-
COS DE EQ
CPF/CNPJ: 008415858/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.351,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054052
Responsavel.: SO SABOR MARMITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 010375239/0001-08
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.149,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054046
Responsavel.: SEVERINA LUCIA OLIVEIRA PE-
REIRA GOM
CPF/CNPJ: 072519124-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$9.121,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054095
Responsavel.: SEVERINA LUCIA OLIVEIRA PE-
REIRA GOM
CPF/CNPJ: 072519124-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.892,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054038
Responsavel.: SILVANA PEREIRA MELO
CPF/CNPJ: 554208264-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.019,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054092
Responsavel.: TECNOLOGIA BANCARIA S/A
CPF/CNPJ: 051427102/0028-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$104,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054537
Responsavel.: TIBERIO XAVIER DA GAMA E MELO
CPF/CNPJ: 675552504-97
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.465,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054084
Responsavel.: USAILTON CESAR DOUETTS SAR-
MENTO ME
CPF/CNPJ: 001206604/0001-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$261,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054856
Responsavel.: WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 020875204/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$20.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054632
Responsavel.: VIDRACARIA SAO PEDRO LTDA
CPF/CNPJ: 007601444/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.525,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054420
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP PRES SER INR$524,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054527
Responsavel.: WELLINGTON FELIX LEITE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 088160874-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.846,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054134
Responsavel.: WENDELL TARGINO BELMONT DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020826405/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$301,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053631
Responsavel.: WENDELL TARGINO BELMONT DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020826405/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.157,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053630
Responsavel.: WENDELL TARGINO BELMONT DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020826405/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$177,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053629
Responsavel.: WILSON ARAGON
CPF/CNPJ: 073053338-75
Titulo: CED CRE BAN INDR$3.018,26
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2015 - 054459
Responsavel.: WENDELL TARGINO BELMONT DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020826405/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$724,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054569

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 
10 de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os 
titulos supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, por 
escrito, as razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, 
para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 
40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os 
referidos titulos PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,18/09/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 01 
de outubro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição material de limpeza e 
higiene diversos destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 9174-2062.Email: 
pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de setembro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial
 

 AVISO DE LICITAÇÃO
REGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 01 de outubro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição material de expe-
diente e didáticos diversos destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 9174-
2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de setembro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº PC. 001.001/2014/CSL/FMS. PARTES: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e a empresa CONCRETEX COMERCIO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
BASICA DE SAÚDE – PORTE I, na zona rural no município de Juazeirinho - PB. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto o a prorrogação do prazo de vigência, por um período de 29 de Julho de 
2015 a 28 de Julho de 2016, a partir da assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este 
Termo Aditivo, com base na Cláusula Sétima do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II 
do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. FABIO ROBERTO 
DE ARAUJO TAVARES – Gestor do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº PC 001.01/2014/CSL/FMSJ. PARTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e a empresa CONCRETEX COMERCIO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
BASICA DE SAÚDE – PORTE I, na zona rural no município de Juazeirinho - PB. OBJETO DO ADI-
TIVO: Constitui objeto o Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de RS 58.192,98 (Cinquenta e oito 
mil cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), ficando o referido contrato com o Valor 
Total de R$ 458.309,63 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil trezentos e nove reais e sessenta e três 
centavos), a partir da assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com 
base na Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES – Gestor - Juazeirinho – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
7 (SETE) M³ DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VIEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 42.000,00.

Santa Helena - PB, 10 de Setembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 

(SETE) M³ DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2015.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 083/2015
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00048/2015 - 10.09.15 - VIEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA-

MENTOS LTDA - R$ 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00097/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
telhas em zinco/aço galvanizado para atendimento dos diversos setores da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 17 de Setembro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00097/2015.
OBJETO: Aquisições parceladas de telhas em zinco/aço galvanizado para atendimento dos 

diversos setores da Administração Municipal.
ABERTURA: 16/09/2015 as 14h00min.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 17/09/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
utensílios de copa e cozinha, destinado aSecretaria de Educação. Data: 01/10/2015. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 17 de setembro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015-SRP
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2015-SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição 
de material e equipamentos odontológicos. Data de Abertura: 01/10/2015 às 09:00h. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 
60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 17 de setembro de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015-SRP

A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2015-SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição 
de pneus, câmaras de ar e protetores. Data de Abertura: 01/10/2015 às 11:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 
- Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 17 de setembro de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 04/08/2015 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo que Nenhum 
Licitante foi considerado habilitado. Licitantes Inabilitados: PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI – Descumpriu os itens 8.2.1(Não apresentou), 8.2.2(Não apresentou), 
8.2.4(Vencida), 8.2.5(Vencida), 8.2.7(Não apresentou), 8.2.9(Vencida), 8.2.11(Não apresentou), 
8.3.1(Não apresentou), 8.3.2(Não apresentou); AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA – EPP – Descumpriu os itens 7.6(Não apresentou), 8.2.2(Não apresentou Termo 
de abertura), 8.2.3(Vencida), 8.2.5(Vencida); M T - TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP – Descumpriu os itens 8.2.2(Não apresentou), 20.5; MAXICASA COMERCIO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – Descumpriu o item 8.2.9(Não apresentou). Nos termos da 
Lei 8.666/93, art. 48, §3º, a comissão dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis (até 30/09/2015) aos 
interessados, para a apresentação de nova documentação de Habilitação. 

Santa Helena - PB, 17 de Setembro de 2015.
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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