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Saíram, enfim, após longos estudos e au-
diências realizadas pelo Ministério da Edu-
cação, as primeiras sugestões para a insti-
tuição de um currículo nacional único para 
a educação básica. O texto ainda representa 
uma versão preliminar e está à disposição 
das secretariais estaduais, da sociedade civil 
e de conselhos de educação para receber su-
gestões, no site do MEC. A ideia do ministério 
é que ele seja colocado em prática a partir de 
meados do ano que vem. Contudo, de acordo 
com experiências internacionais, a imple-
mentação de um currículo nacional costuma 
levar entre cinco e dez anos.

A discussão sobre um currículo unifi-
cado e bem definido de educação básica se 
justifica até por uma questão de justiça. O 
país tem desigualdades educacionais muito 
marcantes. Não será, pois, exagero falar-se 
atualmente na formação de brasileiros de 
primeira e segunda classe. Para que todos 
aprendam na escola o que necessitam para 
exercer sua cidadania, é absolutamente fun-
damental que o currículo do ensino básico 
seja resultado de uma ampla discussão ca-
paz de envolver o país como um todo. Como 
lembra o ministro Renato Janine, o estabele-
cimento de uma Base Nacional Comum tem 
importância tanto para alunos quanto para 
professores. “Sem a base comum, é difícil re-
ver a formação de professores, quer iniciada, 
quer continuada. Como nós vamos formar 
professores sem estar definido o que eles de-
vem ensinar?”, questionou o ministro.

Da mesma forma, pode-se dizer que 
sem essa base comum, é muito difícil, se-
não impossível, pensar em se produzir um 
material didático adequado para toda a co-

munidade estudantil brasileira. Problemas 
complexos costumam receber diagnósticos 
simplificados no Brasil. No caso da Educa-
ção, o aumento de verbas é tido como elixir 
milagroso. Já até virou lei a destinação de 
10% do PIB para a Educação. Mas não há ga-
rantia que a qualidade no ensino será pro-
porcional ao volume do dinheiro gasto. Pois, 
segundo o próprio Inep, organismo vincula-
do ao MEC, em 2013 o país destinou 6,2% 
do PIB ao setor, mais que os 5,2% dos EUA 
e a média, em 2011, de 5,6% da OCDE, em 
que se congregam os países desenvolvidos. 
Os números sugerem sérias deficiências na 
administração do dinheiro que vai para a 
Educação.

Currículos básicos são uma realidade 
nos sistemas de ensino de países bem co-
locados em rankings de educação, como 
Coreia e Finlândia. No Brasil, a reforma cur-
ricular, com disciplinas comuns para toda a 
educação básica, é uma exigência do Plano 
Nacional de Educação, sancionado no ano 
passado. A ideia do ministério é que 60% do 
currículo seja unificado pelo MEC, enquanto 
o restante seja definido pelos Estados con-
forme critérios regionais.

O que deve aprender um aluno do Ensi-
no Médio? Que disciplinas, temas e conhe-
cimento lhe devem ser repassados nos anos 
que antecedem seu ingresso ao Ensino Su-
perior ou mesmo ao mercado de trabalho? 
São estas as questões que, em boa hora, es-
tão em pauta.  É muito importante que cada 
componente curricular seja amplamente 
discutido não só por professores e pesqui-
sadores, mas também por todos os mem-
bros da sociedade.

Editorial

 Crônica

	 	 Currículo	unificado

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Inexistência

Ante o surrealismo de ruas e calça-
das, ando com a leve impressão de que não 
gostam de pedestres e que o melhor seria 
ou desaparecermos por conta própria do 
mapa, digo, da cidade, ou então criar asas e 
voarmos, como na propaganda do poderoso 
energético. Paranoia tipo teoria da conspi-
ração? Não sei.

É impressionante como fica mais difícil 
caminhar quanto mais rápido e funcional se 
torna o movimento urbano. Quando é segu-
ro, dou alguns passos, olhando para cima. 
Imagino arquiteturas aéreas, pairando so-
bre o caos lá embaixo, por onde pudéssemos 
andar sem o susto da freada brusca.

Sonhei que estava dentro de um de-
senho animado do Pernalonga. Ou era da 
Pantera Cor-de-Rosa? Botei o pé na faixa 
de pedestres e as chaves de ignição dos au-
tomóveis foram acionadas. Fiz um pantim. 
Dispararam na frente, como se cada moto-
rista fosse um pole position no grid de lar-
gada de Interlagos.

Na verdade, eram duas faixas seguidas.
Consegui atravessar a primeira, mas o sinal 
verde não me deixou continuar a corrida até a 
segunda. O semáforo sorriu para os motoris-
tas, porém mostrou-me dentes ameaçadores 
quando me viu pulando sobre as linhas bran-
cas como num estranho jogo de amarelinha.

Sem pedir licença, subi no ombro curto do 
canteiro. Olhei de lado. Cena curiosa. Rostos 
ansiosos como o meu brotaram entre arbus-

tos e postes da leira. Calculavam a rapidez dos 
pés em relação à velocidade dos automóveis. 
“É vapt-vupt”, disse um sorridente professor 
Raimundo, do outro lado da rua.

Ouvi risadas. “Estão se divertindo muito”, 
alguém comentou. A brincadeira é contrariar a 
Física, juntandoo maior número de corpos em 
movimento em um só espaço. “Ganha quem 
conseguir o maior número de choques”. Não 
achei graça. Aço contra osso estala macabro e 
machuca. E quase sempre é letal.

Carro, ônibus, caminhão, motocicleta, bici-
cleta, patim, esqueite. São muitos adversários 
para simples dois pés. E tem Railux – o Corin-
ga -, que humilha esparramando sua reluzente 
estampa sobre a faixa.“Vale cem pontos. Deto-
na de uma só vez o modelo popular e o pedes-
tre vestido para trabalhar”.

Enfim, escalamos a calçada. Entrei no 
jogo: Elas servem mesmo para quê? “É ou-
tro tipo de brincadeira: Caminhada com 
Obstáculos”. (?) “O pedestre deve percorrer 
dez metros, contornando toda sorte de en-
tulho – poste, carro, moto, tambor de lixo, 
orelhão, buraco, bueiro e lixeira - sem levar 
topada”.

Uma placa que o vento arrastava deixou 
cair a frase “Passeio público é a parte da via 
pública, segregada e em nível diferente, des-
tinada à circulação de pessoas, com autono-
mia e segurança”. Decidi acordar deste sono 
perigoso. Pedestre que sonha a realidade 
pega. E leva para cemitério ou hospital.

          

A brincadeira é contrariar a Física, juntando o maior número de corpos 
em movimento em um só espaço.”
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O novo diretório municipal do 
Partido dos Trabalhadores será 
ocupado interinamente pela 
petista Aparecida Diniz. Mesmo 
que provisoriamente assumindo 
a presidência do partido no lugar 
de Luciano Cartaxo ele não está 
com essa bola toda. Quem esteve 
na reunião de ontem percebeu: 
sequer lhe ofereceram uma ca-
deira na mesa onde se discutia 
tudo do Partido partido.

Até o final de outubro, o acervo 
do Diário da Borborema, adquiri-
do  pela Universidade Estadual da 
Paraíba  junto aos Diários Associa-
dos, estará a disposição do público 
para pesquisa. O acervo com mais 
de 800 cadernos retrata mais de 
meio século da história de Cam-
pina Grande, com fragmentos da 
Paraíba e do Brasil, se encontra na 
Biblioteca Átila Almeida, no Câm-
pus de Bodocongó da Instituição.

Nas  entrevistas a emissoras de rádio na manhã de 
ontem  na reunião da Executiva do PT para discu-
tir devolução dos cargos que ocupa na prefeitura 
de João Pessoa, a fala do vereador Flávio Eduardo 
- Fuba -, (PT),  desafinou. Ele avisou que permane-
ce na base do prefeito Luciano Cartaxo (PSD) na 
Câmara Municipal e não vai abdicar dos 50 cargos 
indicados por ele na PMJP. 

FUBA NÃO VAI DEVOLVER...

FEIRA DE NEGÓCIOS COMEÇA AMANHÃ EM JOÃO PESSOA

INTERINIDADE NO PT ACERVO DO DB

UNInforme

PT/PSB: ALIANÇA VIVA

NO BICO DO CORVO

O RECADO DO PSB

Na reunião da Executiva Estadual 
do PT nessa sexta-feira, 18, ficou 
acertado que o partido mantém 
a aliança com o PSB, do governa-
dor Ricardo Coutinho,  iniciada em 
2014. O presidente do PT Esta-
dual Charliton Machado disse que 
a orientação é para que todos os 
filiados do PT  devolvam  os cargos 
na Cartaxo. 

O PT  quer o mandato do 
vereador Benilton Lucena, 
(PT),  que decidiu ficar 
com Cartaxo, no PSD. O 
presidente do  PT  Charli-
ton Machado disse que “o  
PT municipal tem todo o 
direito de reivindicar, e vai 
fazer uma reunião para 
reconstruir, recompor, e 
essa pauta deverá vir à 
tona na próxima reunião”. 

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), abre oficialmente 
amanhã, às 16h30, a 48ª Feira Agropecuária e de Derivados da Paraíba, a Paraíba Agronegócios 2015. 
A feira acontece de 20 a 27 de setembro, no Centro de Eventos e Exposição Henrique Vieira de Melo, em 
João Pessoa. O objetivo é  a realização de negócios do setor agropecuário, comercialização de animais, 
máquinas e feno, além de apresentar novas tecnologias para os produtores rurais.

Foi ontem a principal notícia do por-
tal Polêmica Paraíba. “O presidente 
do PSB na Paraíba, Ronaldo Barbosa, 
(foto) comentou em entrevista ao 
Sistema Arapuan de Comunicação, 
nessa sexta-feira (18), que com a 
saída do prefeito da capital, Luciano 
Cartaxo do PT, ‘mais do que nunca’ 
o PSB terá candidatura própria em 
João Pessoa. Barbosa se disse sur-
preso com a decisão do ex-petista 
e acredita que Cartaxo “parte para a 
oposição do Governo do Estado”. “Parece que o caminho coloca sua história em outro patamar, foi muita 
surpresa e acredito que até decepção com a saída dele para um partido de oposição a Ricardo Coutinho”, 
disse. Para o socialista não há como o prefeito continuar na base aliada, pois ele rompeu com o projeto. 
“Agora mais do que nunca o PSB vai construir sua candidatura própria”, garantiu. “Vai ter candidato, 
vamos começar a discussão no partido, mas não temos dúvidas que com o rompimento de Cartaxo com o 
nosso projeto, não resta alternativa a não ser colocar a candidatura do PSB nas ruas”, explicou. Barbosa 
apontou ainda que vai se reunir com vereadores e lideranças dos partidos que não seguiram com Cartaxo 
e se alinhem ao projeto do PSB e ratificou que tem que esperar mais em função do novo cenário político. 
De acordo com o presidente é preciso amadurecer as ideias, e aguardar o momento oportuno para decidir 
quem será a pessoa a encabeçar o projeto do PSB na disputa eleitoral de 2016. “Em função dos fatos não 
tenho dúvida que muda o cenário político de João Pessoa e acredito que Manoel Júnior (presidente mu-
nicipal do PMDB) é uma pessoa que devemos conversar, o governador Maranhão, Veneziano, procurar as 
lideranças do PMDB para que possamos avançar em algumas”, comentou. O presidente acredita que o PT 
vai continuar na base aliada do PSB, porém que aguarda ainda as conversas internas do partido. “Acredito 
que a grande parte do PT deverá continuar conosco a trajetória iniciada em 2014”, disse.”

J.N.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com
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PB terá Casas-Lares em parceria 
com Governo Federal e municípios

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

Serão implantadas 210 vagas 
destinadas ao acolhimento 
de crianças e adolescentes

Wellington e as velhas páginas de jornais
nnn  Lembrei do título 
de um filme de Frank 
Capra, “Do mundo nada se 
leva”, e arrematei a mim 
mesmo buscando Millôr 
Fernandes: “Mas é formi-
dável ter uma porção de 
coisas a que dizer adeus”. 
Reforço: “Pessoas, e não 
apenas coisas”. Balzac não 
disse que muitos suicidas 
detiveram-se no limiar da 
morte “ao pensar no café 
onde vão todas as noites 
jogar a sua partida de 
dominó”? Não é fácil dizer 
adeus.
nnn  13 de dezembro 
de 1968, por volta das 
23 horas, começava o 
período mais repressivo 
da ditadura iniciada em 
1964. É uma data que não 
deve ser esquecida, para 
nunca mais haver dita-
dura no Brasil. Lembro 
de como eu, Marcus Vi-
nícius, Manfredo Caldas, 
o saudoso Moacy Cirne 
(que morreu em janeiro 
deste ano),  Vladimir Car-
valho e outros sofremos 
o exílio dentro de nosso 
próprio País, no Rio de 
Janeiro.  

nnn 
Recorro a 
Eduardo 
Portella 
(foto)  em 
seu livro 
“O inte-
lectual e 
o poder”, 
com lugar 
destacado 
numa das 
minhas 
estantes, por consultá-lo 
várias vezes. Em seu livro, 
o baiano Portella (alguns 
acham que é pernambuca-
no) reforça a consciência 
que falta à maioria dos 
intelectuais: a de que o po-
der não é uma força dotada 
de uma energia prodigiosa, 
incapaz de ser absorvida por 
qualquer esforço humano. 
Reconhece, entretanto, que 
“só se modifica o poder no 
poder: nele, ou dispondo de 
uma audiência”. Cearense 
(mas passando a maior 
parte de sua vida no Recife, 
onde morreu em 2013), 
César Leal corroborou 
as reflexões de Eduardo 
Portella no livro “Dimensões 
temporais na poesia.

Geleia geral

Cabo Branco. No mais, 
sempre fomos con-
fluentes, inclusive nas 
questões internas da 
Academia Paraibana 
de Letras (foi um dos 
que votaram em mim 
para ocupação da 
Cadeira de nº 29).

Sempre que 
necessário, consulto 
“A velha Paraíba nas 
páginas de jornais”, 
para o qual Welling-

ton fez um extraordinário trabalho de 
pesquisa em 16 jornais que foram editados 
na capital e seis no interior. Não somente 
por questões políticas, preferidas por do-
centes de universidades. Também por suas 
transcrições em torno de recreação, lazer 
e cultura.

Seu livro informa o que bem poucos 
sabem: que em 1934 já funcionava em 
João Pessoa uma emissora chamada Rádio 
Clube da Paraíba. Foi inaugurada três anos 
antes da Tabajara, cujas transmissões 
começaram em 25 de janeiro de 1937, no 
governo de Argemiro de Figueiredo.

Com “A velha Paraíba nas páginas 

de jornais”, Wellington Aguiar deixou um 
admirável trabalho para preservação de 
nossa memória.

LEMBRANDO TORQUATO NETO
Como ontem sempre foi hoje, as 

lembranças agora são de Torquato Neto, 
ao som de “Pra dizer adeus”, parceria dele 
com Edu Lobo, começando assim: “Adeus, 
vou pra não voltar,  onde quer que eu vá 
sei que vou sozinho”... 

Essa bela e triste canção é de 1967, 
gravada então por Maria Bethânia, cinco 
anos antes do suicídio de Torquato. Ele 
se matou em 11 de novembro de 1972, 
um dia depois de seu aniversário, quan-
do completou 28 anos, no Rio de Janeiro. 
Depois de voltar de uma festa, trancou-se 
no banheiro e abriu o gás.

Aos que ainda escutam suas músicas, 
mas não acompanharam sua história: 
Torquato foi morar com sua mulher em 
Londres, logo depois do AI-5. Quando 
voltou, no início dos anos 1970, começou a 
se isolar, sentindo-se insultado tanto pelos 
adeptos do governo militar como pela pa-
trulha ideológica de esquerda, rompendo 
várias amizades e passando por uma série 
de internações para tratar do alcoolismo.

Para muitos o melhor livro de Welling-
ton Aguiar - membro da Academia Parai-
bana de Letras, que morreu em 6 de de-
zembro do ano passado - é seu primeiro, “O 
passageiro do dia”, lançado em 1977. Tanto 
que sobre ele comentou José Américo de 
Almeida: “Wellington Aguiar ainda forma 
na linha pela vivacidade, pela capacidade de 
observação e pelo estilo. ‘O passageiro do 
dia’ vale como comentário e como modelo 
de arte literária”. Por conta da mesma obra, 
o jornalista Natanael Alves afirmou que seu 
autor “tem o direito de embarcar, merecida-
mente, entre os que contam História como 
se só crônicas fizessem”.

Hoje prefiro referir-me, no entanto, ao 
“A velha Paraíba nas páginas de jornais”, de 
1999, autografado por ele com carinho de-
vido a real amizade que tinha a mim e meu 
irmão, Fernando, com quem estudou Direito. 
Segundo seu prefaciador, José Octávio de Ar-
ruda Mello, “repleto de cotidiano e imaginá-
rio de cidade (...), este é um livro de História 
Social e Nova História”.

Eu e Wellington tivemos divergências 
relativas apenas à questão do nome da 
cidade em que ambos nascemos: ele, pela 
manutenção de João Pessoa; eu, pelo retor-
no ao nome de Paraíba ou a mudança para 

O Governo do Estado, 
por meio da secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), reuniu na 
manhã de ontem, no Hotel 
Ouro Branco, em João Pes-
soa, prefeitos e secretários 
da assistência social de 16 
municípios paraibanos para 
a implantação de 210 vagas 
destinadas aos serviços de 
acolhimento para crianças, 
adolescentes e jovens até 
21 anos.

As vagas serão distribuí-
das em 16 Casas-Lares (cada 
uma com dez vagas), outras 
30 em três abrigos institucio-
nais e mais 20 vagas para a 
Família Acolhedora. 

A secretaria fez um levan-
tamento e mapeamento em 
toda a Paraíba para verificar 
a necessidade de acolhimen-
to de crianças e adolescentes 
de acordo com a incidência da 
violação de direitos.

“Este é um momento 
importante de pactuação e 
corresponsabilização entre 
União, Estado e municípios 
para a efetivação dos direitos 
dessa população em vulnera-
bilidade social, tendo como 
perspectiva a regionalização 
do serviço no Estado, com 
cobertura para municípios 
polos e vinculados”, explicou 

a gerente-executiva de Assis-
tência Social, Patrícia Oliveira.

Municípios 
Os municípios que fo-

ram convidados para o even-
to são Alagoa Grande, Apa-
recida, Barra de São Miguel, 
Caaporã, Conceição, Itapo-
ranga, Malta, Picuí, Prince-
sa Isabel, Queimadas, Santa 

Luzia, São Bento, São João 
do Cariri, São João do Rio do 
Peixe, Soledade e Sumé.

Serviços
A equipe da Proteção So-

cial Especial de Alta Comple-
xidade fez a explanação sobre 
como funciona a Casa-Lar e o 
Programa Família Acolhedora.

A Casa-Lar é um serviço 

de acolhimento provisório ofe-
recido em unidades residen-
ciais, para crianças e adoles-
centes, nas quais pelo menos 
uma pessoa ou casal trabalha 
como educador/cuidador resi-
dente – em uma casa que não 
é a sua – prestando cuidados 
a um grupo de crianças e ado-
lescentes afastados do conví-
vio familiar.

Já o Programa Família 
Acolhedora diz respeito ao 
acolhimento de crianças e 
adolescentes também em si-
tuação de violação de direitos, 
em uma família previamente 
cadastrada e capacitada para 
atender a esta modalidade. 
Esta família será acompanha-
da pela equipe técnica de re-
ferência do programa.

O Governo do 
Estado, por meio 
da Companhia Esta-
dual de Habitação 
Popular da Paraíba 
(Cehap), firmou par-
ceria com a Cons-
trutora Litoral para 
ofertar condições 
exclusivas às pes-
soas inscritas para 
compra da casa pró-
pria, através do Pro-
grama Minha Casa 
Minha Vida, Faixa II. 

Todos os deta-
lhes da parceria e 
do empreendimen-
to serão expostos 
em uma apresen-
tação que será rea-
lizada na próxima 
quinta-feira (24), às 
14h, no auditório da 
companhia. 

A Cehap adian-
tou que a oportu-
nidade inclui des-
contos especiais e 
contempla exclu-
sivamente as pes-
soas que possuem 
inscrição na com-
panhia, com renda 
familiar a partir de 
R$1.300,00.

Serão oferecidas 
126 unidades habi-
tacionais no bairro 
do Colinas do Sul, 
na capital. 

O residencial 
terá infraestrutura 
completa, incluin-
do salão de festas 
e playground, com 
apartamentos divi-
didos em dois quar-
tos, sala, banheiro, 
cozinha e área de 
serviço.

Parceria 
para imóveis 
na capital 

CEHAP

Profissionais de saúde 
com atuação em Vigilância 
Sanitária que militam nas 
três esferas de governo (Fe-
deral, estadual e Municipal), 
incluindo portos e aeropor-
tos, com habilidade de co-
nectividade, potencial de co-
municação e de trabalho em 
equipe, serão contemplados 
com o curso de Especializa-
ção em Gestão da Vigilância 
Sanitária, que disponibiliza-

rá 40 vagas para as cidades 
da 1ª Região de Saúde da Pa-
raíba, polarizada pelo Muni-
cípio de João Pessoa/PB.

O curso será oferecido 
pelo Instituto Sírio Libanês, 
em parceria com o Minis-
tério da Saúde e com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES/PB), e apoio da Agên-
cia Estadual de Vigilância 
Sanitária, segundo informou 
a diretora-geral da Agevisa, 

Glaciane Mendes. A iniciati-
va inclui outras duas espe-
cializações, uma em Gestão 
da Vigilância em Saúde, com 
40 vagas, e outra em Gestão 
de Risco e Segurança no Cui-
dado ao Paciente, igualmen-
te com 40 vagas.

De acordo com a ge-
rente técnica de Inspeção 
e Avaliação de Produtos, 
Equipamentos e Tecnologias 
Médicas da Agevisa/PB, Tel-

ma Domiciano, que integra a 
equipe gestora responsável 
pela organização dos cursos, 
os gestores municipais da 
1ª Região de Saúde têm pra-
zo até o dia 24 de setembro 
(quinta-feira) para indicar 
os técnicos interessados em 
participar do processo sele-
tivo para as formações.

As indicações contendo 
nomes, formação, área de 
atuação, telefones, endere-

ços eletrônicos (e-mails) e 
municípios onde atuam os 
profissionais indicados de-
vem ser enviadas para o se-
guinte e-mail: egestora.proa-
dpb@gmail.com.

Os cursos, segundo Tel-
ma Domiciano, serão reali-
zados por meio do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to Institucional do Sistema 
Único de Saúde (Proadi/SUS-
2015) e várias parcerias.

Curso com 40 vagas será realizado em JP
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Governo do Estado reuniu na manhã de ontem, em JP, prefeitos e secretários da assistência social de 16 municípios paraibanos

Foto: Secom-PB
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Tarifas para emplacamento de 
cinquentinhas serão reduzidas

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, na tarde de 
ontem, projeto de lei reduzin-
do em 74,5% as tarifas para o 
primeiro emplacamento dos 
ciclomotores (mais conheci-
dos como cinquentinhas) e 
de 49,27% para a renovaçao 
anual desses veículos. O pro-
jeto será encaminhado para 
apreciação na Assembleia 
Legislativa, e ainda este ano, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB) deverá dar início ao re-
gistro de licenciamento (em-
placamento) dos ciclomotores 
com valores reduzidos. 

O superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, 
disse que, logo após a apre-
ciação do projeto pela Assem-
bleia, o órgão vai emitir um 
calendário para que os pro-
prietários das cinquentinhas 
façam o licenciamento de for-

ma escalonada e todos pos-
sam ser atendidos com con-
forto e tranquilidade, a fim de 
regularizarem suas situações. 

Chaves adiantou que a re-
gulamentação para ciclomoto-
res cria uma segurança para o 
usuário e distingue aquele que 
é correto no trânsito daquele 
que é indisciplinado. “Essa re-
gulamentação será um ganho 
para a população como um 
todo. Afinal, para ser cidadão 
é necessário se ter conheci-
mento, direitos e deveres e 
nesse caso a regulamentação 
das cinquentinhas será feita 
dentro de um preço justo e di-
ferenciado”, afirmou. 

Para a deputada Estela 
Bezerra, o Governo do Esta-
do está oferecendo melhores 
condições para que essa re-
gulamentação seja feita de 
maneira adequada. “O Estado 
está dando os incentivos, isen-
ções e os descontos para que 
o custo da regulamentação do 
emplacamento das cinquenti-
nhas caiba no bolso do traba-
lhador”, comentou.

O governador Ricardo Couti-
nho confirmou presença na posse 
do desembargador federal Rogé-
rio Fialho no cargo de presidente 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, na próxima segunda-feira 
(21), no Pleno do TRF5, às 17h, em 
Recife. O convite para a solenidade 
foi entregue ontem pelo próprio 
desembargador ao governador. 

Logo após confirmar presença 
na sessão solene, na companhia 
do procurador-geral do Estado, 

Gilberto Carneiro, o governador 
Ricardo Coutinho ressaltou que a 
posse do desembargador federal 
Rogério Fialho como novo presi-
dente do TRF5 é um orgulho para 
a Paraíba. 

Rogério Fialho foi eleito, por 
unanimidade, pelo Pleno do TRF5, 
para ocupar a vaga deixada por 
Marcelo Navarro, nomeado ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
pela presidente Dilma Rousseff. A 5ª 
Região tem jurisdição em seis Esta-

dos do Nordeste: Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Sergipe e Alagoas. 

Nascido em João Pessoa (PB), 
Rogério Fialho, 49 anos, é gradua-
do em Direito pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), espe-
cializado em Direito Processual 
Civil pela Universidade de Brasília 
(UNB) e professor de Direito Civil 
da UFPB. Ele iniciou na Justiça Fe-
deral há 30 anos, como estagiário 
na 1ª Vara Federal da Paraíba.

Ricardo confirma presença na posse 
NOVO PRESIDENTE DO TRF5

Ricardo Coutinho assinou ontem o projeto de lei reduzindo em 74,5% as tarifas para o primeiro emplacamento dos ciclomotores

O Sistema Nacional de 
Empregos da Paraíba (Sine
-PB) disponibilizou, ontem, 
mais uma lista contendo 275 
oportunidades de trabalho, 
entre as quais cargos exclusi-
vos às pessoas com deficiên-
cia física, nas cidades de João 
Pessoa, Monteiro, Bayeux, 
Patos, Cabedelo, Cajazeiras, 
Alagoa Nova, Guarabira, San-
ta Rita e Sousa.

O maior número de va-
gas em destaque é para João 
Pessoa (187), sendo 150 
para operador de telemar-
keting receptivo e ativo. Do 
total de vagas ofertadas na 
capital, 12 são voltadas para 
pessoas com deficiência. Em 
Bayeux, há quatro vagas des-
tinadas a essas pessoas, no 
cargo de auxiliar de linha de 
produção.

Com o objetivo de aperfei-
çoar os conhecimentos dos ins-
petores e técnicos das Vigilân-
cias Sanitárias dos municípios 
de todas as regiões do Estado, 
a Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária (Agevisa) está 
desenvolvendo o projeto Ca-
ravana de Vigilância Sanitária, 
iniciado no dia 10 de setembro, 
em Guarabira, e com encerra-
mento previsto para o dia 2 de 
outubro, em Cuité.

“A Caravana Agevisa faz 
parte da estrutura do Pro-
grama Agevisa Capacita, que 
vem desenvolvendo uma sé-
rie de ações voltadas para a 
ampliação e fortalecimento 
da promoção e proteção da 
saúde dos paraibanos, a exem-
plo do curso de capacitação 
em Processo Administrativo 
Sanitário que realizamos nos 
períodos de 13 a 17 de julho 
em Campina Grande, de 20 a 
24 de julho em João Pessoa e 
de 10 a 14 de agosto em Pa-
tos, quando disponibilizamos 
conhecimentos jurídicos (re-
lacionados à área) a profissio-
nais da estrutura do Estado e 
de 30 municípios paraibanos 
distribuídos em todas as re-
giões da Paraíba”, informou a 
diretora-geral da Agevisa/PB, 
Glaciane Mendes.

Cronograma
A Caravana Agevisa co-

meçou suas atividades no 
Município de Monteiro (5ª 
Gerência Regional de Saúde 
do Estado), onde se reuniu 
com inspetores e técnicos em 
Vigilância Sanitária da região 
nos dias 10 e 11 deste mês. 
Nos dias 14 e 15 os traba-
lhos foram desenvolvidos em 
Guarabira (2ª GRS do Estado 
e Gerência Técnica Regional I 
da Agevisa/PB), e nos dias 16 
e 17 em João Pessoa (1ª GRS 
do Estado e sede central da 
Agevisa/PB).

Nos dias 22 e 23 de se-
tembro a Caravana Agevisa 
estará no Município de Patos 
(Gerência Técnica Regional 
III da Agevisa/PB), nos dias 
29 e 30 em Campina Grande 
(3ª GRS do Estado e Gerên-
cia Técnica Regional II da 
Agevisa/PB), onde repassará 
conhecimentos aos inspeto-
res e técnicos em Vigilância 
Sanitária no Auditório do He-
mocentro Regional. Já nos dias 
1 e 2 de outubro de 2015 a “Ca-
ravana Agevisa” estará no Mu-
nicípio de Cuité (4ª Gerência 
Regional de Saúde do Estado) 
e nos dias 27 e 28 de outubro 
em Sousa (Gerência Técnica 
Regional IV da Agevisa/PB).

Sine-PB oferta 275 vagas 
de trabalho no Estado

Municípios recebem 
a Caravana Agevisa

EMPREGO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), inicia na 
próxima segunda-feira (21) 
a distribuição de 10 mil fil-
tros d’água para as famílias 
da zona rural dos municípios 
que estão enfrentando o pro-
blema da estiagem. A inicia-
tiva faz parte do programa 
Viva Água, do Governo da Pa-
raíba, dentro do Plano Emer-
gencial de Enfrentamento à 
Estiagem.

A secretária do Desenvol-
vimento Humano, Aparecida 
Ramos de Meneses, destacou 
que a ação é necessária para 

garantir a saúde da popula-
ção que não tem acesso à água 
potável. Ela frisou ainda que 
os equipamentos serão des-
tinados às famílias que estão 
inscritas no Cadastro Único, 
que preenchem critérios que 
configuram situação de vulne-
rabilidade social.

Para atender a popula-
ção de forma mais rápida, a 
Sedh montou uma força-ta-
refa para a distribuição dos 
filtros. Na segunda-feira (21) 
serão beneficiadas as famí-
lias dos municípios de Ser-
ra Redonda, Nova Floresta 
e Dona Inês. Na terça-feira 
(22), as equipes estarão em 

Riacho de Santo Antônio, 
Montadas, Areial e Puxinanã. 
Na quarta (23), a ação acon-
tecerá nos municípios de 
Riachão, Tacima, Damião e 
Cacimba de Dentro.

Na quinta-feira (24), 
Desterro, Cacimbas, Princesa 
Isabel e Camalaú. Na sexta-
feira (25) será a vez das fa-
mílias de Matureia.

Os demais municípios 
Algodão de Jandaíra, Cuité, 
Piancó, Boa Ventura, Dia-
mante, Bernardino Batista, 
Carrapateira, Triunfo, São 
João do Rio do Peixe também 
serão beneficiados com a 
ação até o final deste mês.

Governo distribui 10 mil filtros 
d’água para famílias da zona rural

ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM Trabalho de 
escola estadual 
será apresentado 
em Workshop

O trabalho “Confecção 
de maquetes de unidades de 
beneficiamento de minérios 
como ferramenta de práticas 
educativas ao tratamento de 
minérios”, desenvolvido pelo 
professor Antonio de Pádua 
Sobrinho e por alunos do 2º 
ano do curso de Mineração da 
Escola Estadual Padre Jerôni-
mo Lauwen, da cidade de Santa 
Luzia, será apresentado no 1º 
Workshop de Educação em En-
genharia de Minas, no Estado 
de Minas Gerais.

O evento terá como tema 
“Rumos da Engenharia de Mi-
nas no Brasil” e acontecerá no 
dia 21 de outubro, em Poços 
de Caldas, MG. O objetivo é de-
bater experiências em ensino, 
pesquisa ou extensão em en-
genharia de minas. “Nosso tra-
balho  foi desenvolvido no ano 
passado e envolveu 24 alunos 
do 2º ano do curso de Minera-
ção, apresentando resultados 
positivos  no processo de ensi-
no e aprendizagem”, destacou 
o professor Antonio de Pádua 
Sobrinho. Em maio deste ano, 
o trabalho  foi apresentado no 
3º Fórum Mundial de Educa-
ção Profissional e Tecnológica 
(FMEPT), realizado no Centro 
de Convenções de Pernambuco.A distribuição dos filtros em vários municípios faz parte do programa Viva Água, do Governo da Paraíba

Projeto de lei foi assinado 
ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho

FOTO: José Marques/Secom-PB

FOTO: Luciana Bessa/Secom-PB
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Ramalho Leite escreve 
sobre a história de 
Barão de Araruna 
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Suavidade
As pétalas vocais e a performance de Maria Juliana hoje no Teatro Paulo Pontes 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Serviço

inscrições abertas para 
o terceiro Festival de 
Teatro de Mangabeira

PÁGINA 7 PÁGINA 8

ARTES CÊNICAS

José Leite Guerra é o 
homenageado do 
Parede Poética do Sesc

LITERATURA

FOTO: DivulgaçãoE  m pouco tempo de carreira ela é uma estrela de primeira 
grandeza na música, com repercussões de seu talento 
além-mar. Maria Juliana encantou a Europa e promete 
encantar os amantes da boa música com o lançamento do 
CD “Pétalas Vocais”, às 20h deste sábado no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural. Neste trabalho, além de dar voz 
a composições próprias e algumas parcerias, Maria Juliana 
traz grandes nomes da música paraibana como: Adeildo 

Vieira, Paulo Ró, Águia Mendes, Tom K, Chico Berg, Pablo Honorato, 
André Morais, Erivan Araújo, Naldinho Braga, Victor Mesquita e Michel 
Costa.

O nome do show surgiu de uma imagem encontrada pelo com-
positor, arranjador e violonista Michel Costa para classificar a mani-
festação do canto em Maria Juliana. A artista não teria, na explicação 
poética do compositor, um aparelho fonador de carne e osso como 
a maioria dos mortais. Teria ela, em vez disso, “um jardim dentro da 
garganta, o qual exala sons diversos”.Esta expressão virou música, e 
depois, junto com outras belas canções, as “Pétalas Vocais” trans-
formaram-se num bonito CD.

De fato, quem compareceu a inauguração do Teatro Pedra 
do Reino, do Centro de Convenções, pode conferir ao vivo o po-
tencial vocal de Maria Juliana, ao interpretar artistas locais com 
o acompanhamento da Orquestra Sinfônica da Paraíba sob 
a regência do maestro Luiz Carlos Durier. O ano de 2015, 
aliás, tem sido de realizações para a artista paraibana. Afinal, 
é o ano em que ela iniciou sua carreira internacional, tendo 
excursionado pela Europa com dois dos mais famosos 
grupos de música barroca do mundo (“La Capella Reial de 
Catalunya” e “Hespèrion XXI”) ambos sob a direção do 
maestro Jordi Savall.

Em “Pétalas Vocais” a poesia está por toda parte 
e apresenta-se de várias maneiras, isso graças a 
parcerias com vários artistas e poetas paraibanos. No 
trabalho, vinga a mistura de estilos diversos, tipos de 
interpretações diferenciadas para cada obra, além de 
variedade instrumental e tímbrica, causando a cada 
música um impacto particular. Maria Juliana busca de-
monstrar neste CD porque é conhecida pela versatilidade 
e criatividade na construção de suas marcas vocais.

No show de lançamento, Maria Juliana estará acompanha-
da de um time de músicos também de primeira grandeza: 
Michel Costa (violões), Gilson Machado (bateria), Wênia 
Xavier (percussão), Glauber Magalhães (baixo), Jean Fide-
lis (teclado), Pedro Pablo (acordeon), Thallyana Barbosa 
(flauta e flautim), Alisson Azevedo (oboé), Victor Mesquita 
(contrabaixo acústico e guitarra) e Mayra Montenegro e As 
Calungas (participações especiais).

Quem é Maria Juliana
Maria Juliana é cantora e professora de canto. Atualmen-

te trabalha como professora substituta do Departamento de 
Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba, mesma 
instituição onde se graduou e fez mestrado. Sua primeira pre-
miação em música popular brasileira foi no festival MPB/Sesc 
2006, ganhando prêmio de artista revelação, na cidade de 
João Pessoa. De lá para cá, além de carreira solo, esteve 
empenhada em vários grupos de performance sobre 
música popular brasileira, música latina e música 
flamenca. Festivais e festas populares dos quais 
participou.

n O quê? Lançamento do CD “Pétalas Vocais” da 

cantora Maria Juliana

n Onde? Teatro Paulo Pontes

n Quando? Hoje

n A que horas? 20h

n Quanto? R$ 20,00 (inteira)

e R$ 10,00 (estudante)
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Os nobres paraibanos

Ramalho
LeiteDia da Árvore e o primeiro discurso

Oito a três

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Meus poucos leitores já devem ter notado minha pre-
dileção por assuntos que envolvem a história pátria. Tenho 
saído do dia a dia, e assim, evito desagradar aos vivos, pois 
os mortos não reclamam. Os personagens que por aqui têm 
passado já se foram de há muito e, seus feitos,  bons ou maus, 
fazem parte da história. Comecei com o Barão de Araruna e 
enveredei pelas espadas dos coronéis, quase todos, donos da 
terra e dos seus ocupantes, fossem servís ou libertos. Mas a 
Paraíba, terra de grandes, que exportou inúmeros filhos seus 
para dirigir outras terras, teve também a sua pequena nobre-
za, situada, é bem verdade,  na base da escala nobiliárquica. 
A nossa safra de nobres não passou do baronato  e de um 
visconde, embora devessem sonhar com a mesma ascensão 
que teve o marechal Luiz Alves de Lima e Silva, que começou 
barão, ascendeu a visconde, conde, e finalmente Duque de 
Caxias.

Já vimos que o Barão de Araruna – Estevam José da 
Rocha, foi político eminentemente municipal, prendendo-se 
ao seu burgo e não aceitando ascender a qualquer posição a 
nível estadual. Desfrutou pouco o baronato: ungido em 1871, 
faleceu em 1874. Mais famoso e tendo ocupado os mandatos 
de deputado geral e senador do Império, Flávio Clementino 
da Silva Freire, o Barão de Mamanguape a partir de 1860, 
governou a Província da Paraíba do Norte em várias opor-
tunidades entre 1853 a 1877. Era também comendador da 
Ordem da Rosa e faleceu em agosto de 1900.

Fazendeiro e político, falecido em Mamanguape aos 75 
anos e nascido na capital desta província em 1798,  chegou 
à sua presidência. Refiro-me a José Teixeira de Vasconcelos, 
o Barão de Maraú, que, além de comendador da Imperial  
Ordem da Rosa ocupou o comando superior da Guarda 
Nacional. Foi casado com Francisca Monteiro da Franca e não 
deixou filhos.

Em  prestígio perante o Império ninguém superou 
Silvino Elvídio Carneiro da Cunha,   o primeiro e único Barão 
de Abiaí. Formado pela Faculdade de  Direito de Olinda, foi 
deputado provincial em várias legislaturas. Notabilizou-se, 
porém, como presidente das províncias do Rio Grande do 
Norte, Alagoas e Maranhão. Recusou do gabinete Rio Branco 
a oferta de dirigir o Ceará e o Pará. O gabinete Cotegibe lhe 
ofereceu a Bahia, igualmente recusada. Sua desistência em 
governar os baianos não impediu que presidisse sua Paraíba 
do Norte em duas oportunidades entre 1869 e  1876. Foi Ins-
petor da Alfândega na Paraíba, no Amazonas e no Maranhão 
e depois de todos esses encargos monárquicos, por decreto 
imperial de 18 de janeiro de 1882, recebeu o título de Barão 
de Abiaí, numa referência à localidade do mesmo nome, hoje 
município de Pitimbu. Comendador da Ordem da Rosa e da 
Ordem de Cristo, foi casado com Adelina Bezerra Cavalcanti 
de Albuquerque. Falecida esta, sua irmã Leonarda Mirandoli-
na Bezerra Cavalcanti, casaria em 1878 com o futuro barão. A 
segunda esposa seria  a baronesa consorte de Abiaí.

Outro paraibano, este de Pilar, Diogo Velho Cavalcanti 
de Albuquerque, teve promoção maior na nobreza, receben-
do o título de Visconde de Cavalcanti. Advogado da escola do 
Recife, promotor e ministro do Império em várias pastas. Foi 
responsável pela construção da estrada de ferro Conde D´Eu  
entre Cabedelo e Alagoa Grande. Não presidiu a Paraíba, mas 
governou o Piauí, o Ceará e Pernambuco entre 1859 a 1871. 
A partir de então, foi senador do Império até 1889. Alcan-
çou os primeiros anos da República. Seu nome patrocina a 
Cadeira 13 da Academia Paraibana de Letras. Seu parente e 
conterrâneo Damião Cavalcanti preferiu a Cadeira 33.

Alguns topônimos de municípios paraibanos serviram 
para nomear o baronato brasileiro. Assim tivemos o Barão 
da Alhandra, que era pernambucano; o Barão de Itapororoca, 
baiano; Barão de Pilar, carioca falecido em Petrópolis; Barão 
de Itaporanga, nascido em Sergipe; Barão de Lucena, per-
nambucano, e até um Barão da Paraíba, vinculado à Paraíba 
do Sul. E para não dizer que não tenho parente na nobreza, 
encontrei um Barão do Ramalho, assim denominado Antônio 
Tomé da Fonseca Paim da Câmara, político de Açores. Esse 
título  passou para o seu neto também chamado Antônio. 
Estou pensando em regatar essa patente para ilustrar o meu 
sangue que não tem um pingo azul. Faltar-me-ia,  apenas, os 
750 contos de réis do custo da patente.

Sobre o citado Barão de Lucena, consta que Solon de 
Lucena era seu parente. Deixo a dúvida para o nobre Ive-
raldo Lucena, também filho de um Henrique e tio de outro 
do mesmo nome. O Barão de Lucena, chamava-se Henrique 
Pereira de Lucena e governou Pernambuco com grande 
brilho e um acervo de obras considerável. Como deputado 
geral e presidente da Câmara fez transitar com urgência o 
projeto da abolição da escravatura conquistando a simpatia 
da Princesa Isabel que lhe concederia o baronato. Foi ainda 
presidente da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande 
do Sul. Formado pela Faculdade de Direito do Recife, o Barão 
de Lucena foi ministro de Deodoro da Fonseca, de quem era 
amigo. Derrubado Deodoro, caiu também em desgraça quan-
do pretendia exercer o cargo de ministro do Tribunal Militar 
para o qual fora nomeado. Floriano o aposentou. Faleceu no 
Rio de Janeiro em 1913. (Consultei obras de Wilson Seixas e 
Apolônio Nóbrega.  Otinaldo Lourenço, aos 81 anos, o único 
monarquista que conheço,  me ajudou com sua memória 
privilegiada.)

Opinião

Brasil perdeu de sete a um, no 
chocolate alemão, mas ganhou de 
oito a três, quinta-feira passada, no 
Supremão. Foi o escore da proibição 
do financiamento de eleições por 
empresas privadas. Pois até ante-
ontem era legal que as empresas 
pudessem bancar campanhas elei-
torais. Como se as pessoas jurídicas 
pudessem votar. E elas eram as gran-
des eleitoras, as maiores eleitoras, 
que elegiam os candidatos antipovo 
e a favor dos ricos. 

Era com o dinheiro das empre-
sas que se compra-
vam os votos. E a 
opinião da Impren-
sa. O derrame de 
dinheiro era tanto, 
durante as campa-
nhas, que a inflação 
subia no período 
das eleições. Era 
difícil ganhar do 
poder econômico. 
Às empresas inte-
ressavam apoiar 
os candidatos que, 
se eleitos gestores, 
comprariam seus 
produtos. Ou facili-
tariam as licitações para as grandes 
empresas ganharem. Daí que as 
licitações viraram convescotes entre 
amigos. 

As empresas ganhavam e o País 
perdia, pois a Nação tinha que pagar 
a conta superfaturada. O superfa-
turamento de obras públicas, da 
agenda governamental, era o objeti-
vo do financiamento das campanhas 
políticas por grupos econômicos, 
a fórmula das empresas ganharem 
dinheiro fácil e farto. Além de eleger 
os gestores, as empresas aposta-
vam na formação de bancadas, para 
garantir o colégio gerador de leis. 

O superfaturamento 
de obras públicas, 
da agenda 
governamental, 
era o objetivo do 
financiamento 
das campanhas 
políticas por grupos 
econômicos

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Dos umbrais daquela 
bem feita construção que re-
monta a uma época em que as 
obras públicas eram executa-
das com seriedade, qualidade 
e beleza, guardo algumas 
recordações que a memória 
preserva como momentos de 
encantamento e felicidade, 
embora às vezes também 
significassem instantes de 
ansiedade e de tensão – como 
é o caso que agora relembro.

Refiro-me à comemo-
ração do Dia da Árvore, no 
ano de 1949, no Grupo Escolar Isabel Maria das Neves, 
ali na Avenida João Machado, nos limites de Jaguaribe 
com o Centro da cidade, onde estudei durante dois anos, 
preparando-me para o temido Exame de Admissão ao 
Ginásio do Liceu Paraibano.

Escolhido para representar o quinto ano primário 
na solenidade comemorativa do Dia da Árvore (que as 
escolas festejavam obrigatoriamente todos os anos, 
no dia 21 de setembro), vesti – pela primeira vez – um 
paletó que não sei se foi emprestado ou adaptado para o 
meu tamanho pelas mãos hábeis de minha mãe, exímia 
costureira

Era  um paletó de linho branco (hoje dir-se-ia um 
blazer), vestido sobre uma camisa, também branca de 
tricoline e uma calça de tropical azul marinho, que caía 
bem no menino mirrado, nem baixo nem alto, de esta-
tura própria para a idade e para a classe social a que 
pertencia,   que fora indicado para plantar uma muda de 
planta e para falar alguma coisa sobre a data.

Na hora da solenidade, aí pelas quatro da tarde, um 
calorão de primavera, eu suando às bicas, nervosinho 
da silva, fui chamado pela diretora do Grupo, a saudosa 
professora Daluz Bonavides e me pus a plantar a muda 
de cedro que me foi colocada nas mãos. A cova já fora 

feita e o meu trabalho era 
ajeitar a tenra planta no meio 
do buraco e cobrir com terra 
vegetal, estrumo e deixá-la 
bem aprumada. O que fiz 
com relativa tranquilidade, 
mas a tensão era por causa 
do discurso que viria logo 
depois.

Saquei do bolso do 
paletó o texto que havia 
escrito e  sei bem que falei 
da importância das árvores 
para a vida, da sombra e dos 
frutos que elas nos davam, 

das frondosas mangueiras que enfeitavam (e ainda hoje 
enfeitam) a Avenida João Machado e da responsabili-
dade das crianças e dos adolescentes em preservar o 
verde da cidade.

Sapequei uma citação de Ruy Barbosa que tirei 
da Crestomatia, que fala da pátria como família 
amplificada e aí incluí as árvores como parte dessa 
família e fui até o monte das oliveiras, referindo-me 
ao calvário de Jesus ao entrar em Jerusalém com 
os ramos nas mãos. Lembro bem que fui bastante 
aplaudido e, certamente, foi então que ouvi, pela vez 
primeira, a famosa frase:

- O homem, para se realizar, tem de plantar uma 
árvore, fazer um filho e escrever um livro...

Dois terços da tarefa eu já cumpri. A terceira parte 
ainda estou devendo, quem sabe se  no próximo ano ter-
mino essa empreitada que começou naquele longínquo 
setembro de 1949?

Hoje, ao passar  pela João Machado,  diante do 
Isabel Maria,  às vezes   fico a olhar o velho cedro, com 
mais de 60 anos, embora um pouco desgastado pelo 
tempo, a emoldurar os jardins do Grupo,  enchendo de 
verde aquele espaço, já tão esverdeado pelas seculares 
mangueiras da avenida! 

Assim, mandavam e desmandavam 
no País.

Mas agora os donos do poder 
vão capinar sentados. Não exa-
tamente agora, mas a partir das 
próximas eleições. Vão saber como 
é que se fazem campanhas sem 
dinheiro. Uma vez eu disse a um 
eleitor que veio pedir um padrão 
de camisas de um time de futebol, 
que para votar no Partido Comu-
nista o eleitor tinha de pagar, pois 
o Partido Comunista era de tra-
balhadores, e, por isso, não tinha 

recursos. Quem tinha 
dinheiro eram os parti-
dos ricos, os partidos dos 
empresários, que finan-
ciavam as campanhas das 
agremiações burguesas. 
O cara arregalou os olhos, 
perplexo.

Anteontem, Brasil ga-
nhou sua maior Copa. Uma 
goleada de oito a três, no 
Supremão. O STF mostrou 
ser um tribunal popular, 
defendendo o interesse do 
povo e do País. Os minis-
tros que marcaram os 
gols pelo time da galera 

foram o relator do caso, Luiz Fux,  
os ministros Luís Roberto Barroso, 
Dias Tofffoli e Joaquim Barbosa (em 
dezembro de 2013, pois a ação vem 
rolando há tempos); Ricardo Lewa-
ndowski e Marco Aurélio Mello (em 
abril do ano passado), Cármen Lúcia 
e Rosa Weber. 

A ação foi proposta pela OAB. 
Eu não tinha simpatias pela OAB, a 
quem julgo despicienda, pois enten-
do que a competência para conceder 
carta de advogado é do Ministério 
da Educação. A OAB poderia, no 
máximo, conceder carta de rábula 
e fiscalizar o exercício da profissão. 
Mas dessa vez ela agiu no interesse 
da sociedade, quero dizer, do País e 
do povo. 

Entendo que pelo interesse dos 
povos, pois a prosperidade e bem 
estar do Brasil interessa a outros 
povos, que interagem com a po-
tência alternativa de Macunaíma. 
Alternativa porque o herói de Mário 
de Andrade, sem nenhum caráter, 
tem dupla nacionalidade – pois é 
venezuelano. Ele é natural do monte 
Roraima, situado na fronteira de 
Brasil, Venezuela e Guyana.

Os ministros que votaram 
pela manutenção do financiamento 
privado das campanhas políticas 
foram Teori Zavascki, Celso e Mello e 
Gilmar Mendes – que pedira vista do 
processo, no ano passado, e passou 
esse tempo todo lendo as razões. 
Mas o povão ganhou no Supremão. 
Doravante, só quem tiver título de 
eleitor poderá fazer doações para 
as campanhas, compatíveis com sua 
renda declarada ao IR. Foi a maior 
vitória do Brasil na Copa da História. 
Valeu pela de 50 e 18 juntas.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado.)
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do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTÔLO

No ano 2000, passados apreensão e temor do factoide 
denominado “blug do milênio”, de que se prenunciava a para-
lisação de todos os computadores e máquinas eletrônicas na 
passagem do milênio, a vida voltou ao normal. Principalmente 
depois que se deu uma explicação técnica, convincente: questão 
de dígitos programados que seriam alterados em função de 
mudança numérica nos algarismos do calendário, ou seja, pas-
samos da sequência 1900 para 2000. Foi por aí, mais ou menos.

No Brasil, muito especificamente, a normalidade veio com 
eleições para escolha de prefeitos e vereadores nos seus mais 
de 5.000 municípios. Aqui na Paraíba, muito mais acentuada-
mente, porque aqui se respira política de manhã, de tarde e de 
noite. E, pra variar, ainda há os que têm seus sonhos políticos na 
madrugada; outros, menos felizes, acordam em pesadelos.

Foi naquele ano, justamente em julho, que a jornalista 
Ana Maia Correia, minha esposa, e o colega Nonato Guedes, de 
quem éramos vizinhos de apartamento em Intermares, tiveram 
a ideia de transformar o jornal “O Forte”, que editávamos em 
Cabedelo, em revista, mantendo o mesmo nome. 

Logo que me comunicaram a ideia, concordei. Eu me 
encontrava em Catolé do Rocha, participando da campanha po-
lítica pela reeleição do prefeito José Otávio Maia, “Zezito”. Tanto 
que, numa das vindas a João Pessoa, participei de entrevista 
que a revista fez com o presidente da Federação das Associa-
ções dos Municípios do Estado da Paraíba (Famup), Manoel 
Alves Júnior, então prefeito de Pedras de Fogo.  

A primeira edição da revista “O Forte” (Ano I, Nº 1, ju-
lho/2000), trouxe essa entrevista, com matéria assinada por 
Nonato Guedes. No expediente, constavam eu e Ana Maia Cor-
reia como diretores; Nonato Guedes, como editor; editoração 
eletrônica de Joseph Souza; como redatores e colaboradores, a 
revista contava com  Cristóvam Tadeu, Ricardo Olavo, Elpídio 
Navarro, Luiz Torres e Lenilson Guedes. Ana Maia Correia apa-
rece novamente, juntamente com Bernadeth Gomes de Oliveira, 
assinando a Gerência Comercial.

Exatamente um ano depois, na edição Ano II, Nº 12, julho 
de 2001, a revista “O Forte”tinha o seu expediente alterado, 
registrando, nitidamente, os seus fundadores: Alarico Correia 
Neto, Ana Maia Correia e Nonato Guedes. Eu assumi a editoria, 
e Luís Torres passou a ser o editor adjunto; como redatores, 
estão registrados Adel Bezerra, este colunista, Ana Maia e Luís 
Torres (editor, posteriormente). Os colaboradores eram Elpídio 
Navarro, Reinaldo Oliveira, Ricardo Olavo, Silvana Sorrentino 
e Tadeu Patrício. A editoração eletrônica era assinada por Cid 
Oliveira.

Pois bem. Quando o folclorista e historiador Altimar 
Pimentel escreveu e publicou seu livro sobre a história de Cabe-
delo, em dois volumes, com importantes informações históri-
cas e atualizadas daquela cidade, documentou a existência da 
revista O Forte, mas cometeu um lamentável erro, ao me citar 
como único fundador dessa publicação, omitindo os nomes de 
Ana Maia Correia e Nonato Guedes. Isso vem muito a propósito 
desse erro histórico que não foi corrigido enquanto o histo-
riador ainda em vida. Mesmo assim, o livro já estava editado, 
publicado e em circulação. Mais do que palavra dita, era palavra 
escrita. Sem volta. E assim a história foi, é e será contada e 
erradamente perpetuada. Como não houve pedido de correção, 
o livro “Cabedelo”, com seus dois volumes, foi reeditado, sem 
revisão pelo atual prefeito de Cabedelo Wellington (Leto) Viana. 
E a história continua incorreta.

(Outros erros históricos no capítulo II)

Estão abertas as inscrições para o 30 Festival de Teatro 
de Mangabeira, que acontecem em outubro deste ano

Com o objetivo de ampliar ainda 
mais o intercâmbio cultural entre os 
grupos participantes, este ano o edital 
contemplará todo o território nacio-
nal, estão abertas as inscrições para os 
interessados em participar do 30 Festival 
de Teatro de Mangabeira, que acontecerá 
do dia 23 a 28 de novembro de 2015 na 
Associação dos Moradores do Prosind 
em Mangabeira I. O prazo para fazer as 
inscrições termina dia 15 de outubro. As 
fichas de inscrições podem ser solicita-
das através do email: festivalciasoluar@
gmail.com e maiores informações como 
edital e notícias serão divulgados no 
blogspot da Cia de Teatro Soluar: http://
ciadeteatrosoluar.blogspot.com.br/.

Nas últimas edições do festival, tanto 
nas categorias estudantis e profissionais 
apresentaram o total de 25 grupos de 
teatro sendo um grupo do município 
de Alagoa Grande e um da cidade de 
Monteiro-PB. Realizaram também apre-
sentações, grupos convidados de dança 
como é o caso do grupo, + Um Coletivo de 
Arte com o espetáculo “Bagaço”, par-
tindo de uma análise da história de um 
grupo de dança paraibano, o espetáculo 
“Bagaço” aborda memórias dos baila-
rinos que dançaram no caldo da cana, 
baseando-se nas experiências percep-
tivas das lembranças que os bailarinos 
viveram enquanto dançavam no grupo. 
Em sua apresentação, quem assistiu teve 
a impressão que a personagem principal 
fosse movida a música, onde a música era 
uma ferramenta de libertação da per-
sonagem. O elenco é formado por uma 

 

Sesc recebe oficina de teatro 
de sombras: inscrições abertas

O palco giratório novamente é destaque no Sesc Centro João Pessoa, dessa 
vez trazendo a Cia. de Teatro A RODA, da Bahia. O grupo apresentará o espetáculo 
O Pássaro de Sol e realizará a oficina À Sombra da Ideia.

            A oficina será realizada no dia 21 de outubro, das 9 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas, e qualquer pessoa poderá realizar sua inscrição, totalmente 
gratuita. E para efetuá-la, basta preencher a ficha de inscrição, disponível no 
Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa.

Na oficina serão abordadas concepções filosóficas sobre a sombra e os 
participantes experimentarão  diferentes focos luminosos e silhuetas cortadas 
em couro do acervo do grupo. O objetivo é sensibilizar os sentidos, provocar 
distorções na imagem e expressar emoções por meio do objeto intermediário que 
é a figura de sombra. 

FM

0h Madrugada na Tabajara

5h Aquarela Nordestina

6h Programação Musical

7h Cena Cultural

8h Espaço Ecológico

9h Programação Musical

17h Detalhes 105

17h Programação Musical

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Teatro

bailarina e uma musicista e a Companhia 
de Dança D’kebrada com a apresentação 
do espetáculo “Na luta contra o racismo, 
o silêncio é omissão”. 

Em relação às apresentações 
teatrais contamos com a participação 
de espetáculos convidados como é o 
caso do “Fuzuê” do Grupo Encena, o 
espetáculo “Anáguas” da Cia de Teatro 
Oxente, e o espetáculo “A Nóia” da Cia 
Soluar que tem direção de Edilson Alves. 
Todos estes espetáculos abrilhantaram 
de forma muito satisfatória as edições 
anteriores. Além do teatro tivemos 
música e por isso pudemos contar com o 
talento e a voz de Caíque Catunda, Chris 
Maurício, Pedro Jeferson, John Nery e o 
DJ Dhyego Lee que mostraram um pouco 
do seu trabalho, inclusive alguns desses 
jovens são moradores do próprio bairro 
de Mangabeira. No ano de 2014 o grupo 
JPA- João Pessoa Artesã (região Manga-
beira) realizou uma feira de artesanato 

no dia do festival, mostrando uma diver-
sidade de riquezas artísticas que nosso 
Estado oferece.

Proposta voltada ao teatro
Criado há exatamente nove anos 

em João Pessoa, a Companhia de Teatro 
Soluar é um grupo e vem desenvolvendo 
um trabalho de teatro voltado para a 
conscientização, formação e humaniza-
ção do público, através das suas ativida-
des culturais. Este ano o grupo dará con-
tinuidade com a realização da 3ª edição 
do Festival de Teatro de Mangabeira que 
objetiva revelar a produção de teatro da 
cidade de João Pessoa em especial do 
bairro de Mangabeira, proporcionando 
fomento para a produção das Artes Cêni-
cas, além do intercâmbio e a integração 
que incentive a troca de experiência en-
tre os grupos participantes, companhias 
e os demais artistas da região e de todo o 
território nacional.

Espetáculo Bagaço foi apresentado durante a edição anterior do projeto cultural

FOTO: Divulgação

AM
0h Madrugada na Tabajara
4h Nordeste da gente
7h Programação Musical
8h Refletindo a vida
9h Espaço Experimental
10h Sambrasil
12h Bola na Rede Especial
14h Alô, Comunidade!
15h Jornada Esportiva
19h Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h Brega Show
23h Vitrolão Tabajara

Lucas Duarte
Especial para A União

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.
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Diversidade

O escritor José Leite Guerra é o homenageado do Parede Poética do 
Sesc e participará, na segunda, de “Café Literário” no Liceu Paraibano

recomendaUNIÃO  A

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  19 de setembro de 2015  

Homenageado na segunda 
etapa do Parede Poéti-
ca do Serviço Social do 
Comércio Paraíba, o es-
critor e poeta José Leite 
Guerra participará, na 
próxima segunda-feira, 
dentro da programação 

do evento, de um “Café Literário” que 
vai começar às 14h, no colégio Liceu 
Paraibano, em João Pessoa. Além da 
participação de alunos e professores, 
a entrada também é gratuita para o 
público. No local, o Projeto do Sesc está 
expondo 20 poemas do autor, no forma-
to de banners ilustrados, que poderão 
ser visitados diariamente - sob o moni-
toramento da professora de literatura 
Francisca Vânia Nóbrega - até outubro.  

O escritor José Leite Guerra está 
participando pela primeira vez do Pa-
rede Poética, que foi lançado, com sua 
presença, na última terça-feira, no Li-
ceu Paraibano, onde permanecerá até 
outubro. O convite foi formulado pela 
professora Francisca Vânia Nóbrega. 
“Eu acho oportuna e muito incentiva-
dora essa iniciativa, pois mostra a obra 
em tamanhos maiores, divulgando 
autores e estimulando principalmente 
os jovens para a poesia. Gostei muito”, 
comentou ele para o jornal A União. 
Quem visitar o Liceu poderá ler, por 
exemplo, o texto intitulado de Bicho 
(2), que diz o seguinte: “pegue o poe-
ma em carne e osso / mate o poema / 
prepare almoço”. 

“Poesia é um mistério inerente a 
cada ser e saber que as pessoas vão 
ler o que escrevi e colher algo para si é 
o que me motiva”, confessou José Lei-
te Guerra, antecipando para A União 
que, durante o “Café Literário” que se 
realizará na próxima segunda-feira, vai 
apresentar uma visão geral da sua obra, 
discorrendo a respeito de alguns aspec-

O Processo Civilizador

A arte da boa conversa

Verbos como assoar e escarrar não são 
muito comuns nos livros educativos. Nobert 
Elias apresenta nesta obra um cenário onde 
isso e muito mais fazia parte do aprendizado 
das crianças. O livro também mostra de onde 
surgiram tantos costumes nossos, como a 
etiqueta à mesa, uso do garfo, e a evolução 
do pudor em relação ao corpo. A apresenta-
ção é do atual ministro da Educação, Renato 
Janine Ribeiro. 

Felipe Gesteira

O Ditador

O longa conta a história do General 
Aladeen (Sacha Baron Cohen), ditador da 
República de Wadiya, localizada no norte 
da África. Sua luta é para que a democracia 
ocidental não seja imposta em seu País. O 
filme é uma comédia satírica e uma crítica 
as políticas internacionais norte-america-
nas nos países do oriente médio. 

Rodrigo Rodrigues

FOTOS: Divulgação

Formação de leitores

Um bom livro de entrevistas é uma exce-
lente fonte de prazer e informações para 
os leitores, em particular, para os jorna-
listas. Nele, os profissionais da imprensa 
saboreiam, entre outros “pratos”, o estilo 
do entrevistador e o perfil do entrevista-
do, tradicionalmente uma personalidade 
do mundo das artes, cultura, economia, 
política, ciências etc. É o caso de À mesa 
com o Valor (Editora Apicuri, Rio de Janei-
ro, 2015), organizado por Ângela Klinke e 
Robinson Borges. O livro reúne 50 entre-
vistas selecionadas entre as mais de 300 
publicadas no caderno EU& Fim de Se-
mana, do jornal Valor Econômico. A ideia 
foi inspirada em Lunch with FT, a célebre 
seção do Financial Times, de Londres. A 
ideia é resgatar a boa conversa e a arte 
de contar histórias. As entrevistas foram 
feitas em cantinas, bares, restaurantes 
e, entre os entrevistados, figuram Zeca 
Pagodinho, Gal Costa, Delfim Netto, Edu-
ardo Campos, Fernando Henrique Cardoso, 
Márcio Thomaz Bastos e Drauzio Varella.

William Costa

PROGRAME-SE

Ações patrocinadas pelo FIC chegam a oito cidades
Oito cidades paraibanas estão recebendo, 

até a próxima segunda-feira, ações de projetos 
patrocinados pelo Fundo de Incentivo à Cultura 
Augusto dos Anjos (FIC). São exposições, cantorias, 
intervenções urbanas e uma oficina de animação 
audiovisual que podem ser acessadas gratuitamen-
te pelo público.

Em Campina Grande, aconteceu o lançamento 
da exposição “Colecionador de horizontes”, do artista 
visual Flaw Mendes. A exposição reúne dois trabalhos 
anteriores do artista, que se apropria de obras lite-
rárias reconfiguradas em papéis artesanais. A visi-
tação segue até o dia 16 de outubro, na Galeria Irene 
Medeiros do Teatro Severino Cabral. Em Lagoa Seca, a 
opção é conhecer a exposição “Eu S2 PB”, do fotógra-
fo Wagner Pina, que retrata situações e lugares do 
cotidiano a partir de um smartphone. A exposição fica 
em cartaz até o dia 6 de outubro, no Ponto de Cultura 
Ypuarana.

Pra quem gosta de poesia e repente, a opção 
é o projeto “Cantoria de Pé de Parede”, com a partici-
pação dos repentistas Antônio Ribeiro, Levi Bezerra, 
José Morais e Zé da Silva. Hoje, o evento será na Sala 
de Reboco, em Poço de José de Moura. As duas apre-
sentações acontecem às 20h. Quem estiver na região 
do Alto Sertão também pode aproveitar para conhecer 
São José de Piranhas. Hoje, a cidade recebe o projeto 
“Emancipações e repentes”, na Praça Frei Damião, a 
partir das 19h30. Esta edição conta com a partici-
pação dos repentistas Chico Xavier, Jonas Andrade e 
Janiel de Sousa.

Também hoje, a partir das 8h, o projeto “Roda 
cultural nas feiras livres do Brejo” leva arte popular 
pra feira livre de Areia. A intervenção conta com a 
apresentação da peça “Casamento de Branco”, do 
teatrólogo Altimar Pimentel, encenada pela Associa-
ção de Jovens da Arte e Cultura de Bananeiras, além 
de danças tradicionais e esquetes teatrais. Ainda na 
região do Brejo, a cidade de Guarabira recebe a ex-
posição “Negrargila: a arte que nasce do barro”, que 
pode ser conferida até o próximo dia 23, na Galeria 
de Arte Antônio Sobreira. O projeto é realizado pelo 
artista plástico Sérgio Teófilo e apresenta o trabalho 
artesanal em cerâmica desenvolvido por artesãos da 
Comunidade Quilombola da Cruz da Menina, em Dona 
Inês.

Hoje e amanhã em Campina Grande, a equipe 
responsável pela realização do curta-metragem “O 
Causo da Botija” vai oferecer uma oficina gratuita 
de animação, ministrada pelo professor João Neto. 
A atividade acontece no Departamento de Artes da 
UFCG. A rodada de atividades patrocinadas pelo FIC 
Augusto dos Anjos termina nesta segunda (21), em 
João Pessoa, com o lançamento da programação da 
Mostra Internacional de Teatro da Paraíba, às 9h, no 
Teatro do Sesi. A MITPB é uma mostra nacional e inter-
nacional de espetáculos teatrais de diferentes gêne-
ros e formatos, que reunirá mais de 40 grupos para 
apresentações entre 10 a 11 de outubro nas cidades 
de Cajazeiras, Sousa, Patos, Campina Grande, Alagoa 
Grande, Guarabira e João Pessoa.Mais informações no 
site www.facebook.com/ficaugustodosanjos.

Palestra marcará 
9a Primavera de 
Museus na FCJA

A Fundação Casa de José Américo integra o 
projeto nacional do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), 9a Primavera dos Museus, com a palestra do 
professor Damião Ramos Cavalcanti sobre “Museus 
e Memórias Indígenas”. O evento acontece nesta 
segunda (21), às 10h, no Auditório da FCJA.

O projeto Primavera de Museus acontece 
anualmente no início da estação homônima, quando 
museus, convidados pelo Ibram, desenvolvem uma 
programação especial. Este ano, o projeto destaca 
como tema central “Museus e Memórias Indígenas”. 
Segundo o Ibram, trata-se de uma oportunidade 
para se refletir, discutir e trocar experiências sobre 
o tema.

tos, a exemplo do processo de criação, 
estilo, inspiração e a razão de manter o 
estilo. “A poesia foi o primeiro gênero 
literário. É permanente e não se acaba 
nunca. Ela está na poesia mas, também, 
no texto em prosa”, disse ele. 

O autor disse que está com duas 
novas obras de poesias. Uma delas, 
intitulada de Brando Branco, ainda se 
encontra “em gestação”, conforme reve-
lou. A outra é Dança das Palavras, cujo 
lançamento deverá ocorrer até 2016. “É 
uma antologia dos meus poemas, desde 
os mais antigos, escritos na década de 
60, até os mais atuais”, comentou ele, 
que, atualmente, publica semanalmente 
uma crônica no jornal Correio da Paraí-
ba, de João Pessoa. 

José Leite Guerra, que nasceu em 
1946, em João Pessoa, é formado em 
Direito pela Universidade Federal da 
Paraíba e lançou - em edição mimeo-
grafada - seu primeiro livro de poemas, 

intitulado O Circo, o Bicho e a Festa, 
no ano de 1967. Em 2004, publicou a 
novela Pátio sem Sombras e, em 2008, 
a obra de contos Boi de Fogo e Proezas 
com Geringonça. Ele travou seu primei-
ro contato com a poesia aos 18 anos, 
influenciado pelos movimentos sócio-
literários da época. “Na década de 60, 
os poetas mais jovens se reuniam para 
conversar sobre literatura e, durante 
esses encontros, eu fui incentivado 
a escrever”, lembrou o escritor, cuja 
produção literária está em diversas 
antologias. 

Em 1980, José Leite Guerra venceu 
- na categoria ficção - o concurso lite-
rário instituído pelo jornal O Norte, de 
João Pessoa, agora extinto, com o conto 
Peru de Natal. E, no ano passado, ele 
participou de um projeto cultural reali-
zado na cidade de Bento Gonçalves (RS), 
que reuniu poetas de diversas regiões 
do Brasil e da América Latina.  

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Apresentações de grupos animam o público

O homenageado já foi premiado em importantes encontros literários em nível nacional Livros 

Filme
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Alunos de escola da rede 
estadual apresentam 
pequisas inovadoras

Quilombolas
ONU conhece política brasileira de regularização para territórios

A política de regula-
rização fundiária para co-
munidades quilombolas 
foi apresentada na última 
terça-feira a uma delega-
ção da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) durante 
visita à sede do Incra, em 
Brasília. A comitiva inter-
nacional permanecerá no 
Brasil até o dia 24 numa 
missão cujo objetivo é ava-
liar a situação dos direitos 
humanos das minorias – 
entre elas os ciganos e os 
quilombolas – que vivem 
no País.

No encontro, a presi-
dente do Incra, Maria Lúcia 
Falcón, explicou à relatora 
Especial sobre Minorias 
das Nações Unidas, Rita Iz-
sák, que o instituto foi cria-
do há 45 anos para atuar 
na redistribuição de terras 
aos pequenos agricultores.

Somente em 2003, com 
a edição do Decreto Presi-
dencial 4.887, que o órgão 
passou a ter responsabili-
dade de também atuar na 
regularização de territó-
rios quilombolas.

“A Autarquia tem desti-
nado esforços nesta tarefa 
e alcançado resultados po-
sitivos diante do enfrenta-
mento cotidiano de setores 
conservadores que buscam 
a concentração fundiária”, 
disse a presidente, comple-
mentando que muitas das 
conquistas estão relacio-
nadas à implantação, em 
2013, da Mesa Permanente 
de Diálogo Quilombola.

Representação
A mesa possui repre-

sentação da Coordenação 
Nacional das Comunidades 
Quilombolas (Conaq) e de 
todos os órgãos federais 
envolvidos no tema. “As 
reuniões acontecem a cada 
dois meses e delas saem 
os encaminhamentos para 
planejar ou mudar ações 
anuais voltadas ao setor 
quilombola”, explicou.

Isabelle informou que 
existem 1.516 processos 
abertos no Incra para re-
gularização de territórios, 
194 estudos antropológi-
cos publicados – que é o 
primeiro passo para o pro-
cesso de regularização – e 
189 títulos concedidos, isto 
é,1,33 milhão de hectares 
definitivamente devolvidos 
ao povo quilombola.

Territórios somam 1.516 em processos abertos no Incra para a regularização. 194 estudos antropológicos já foram publicados

As comunidades quilombolas 
são grupos étnicos predominante-
mente constituídos pela população 
negra rural ou urbana que se auto-
definem a partir das relações com a 
terra, o parentesco, o território, a 
ancestralidade e as tradições e prá-
ticas culturais próprias. Estima-se 
que em todo o País existam mais de 
três mil comunidades quilombolas.

Para que seus territórios sejam 
regularizados, as comunidades de-
vem encaminhar uma declaração 
na qual se identificam como comu-
nidade remanescente de quilombo 

à Fundação Cultural Palmares, que 
expedirá uma Certidão de Autor-
reconhecimento. Devem ainda en-
caminhar à Superintendência Re-
gional do Incra do seu Estado uma 
solicitação formal de abertura dos 
procedimentos administrativos vi-
sando a regularização da área.

A regularização tem início com 
estudo da área, a elaboração de um 
Relatório Técnico que Identifica e 
Delimita (RTID) o território da co-
munidade. Uma vez aprovado este 
relatório, o Incra publica portaria de 
reconhecimento que declara os limi-

tes do território quilombola. A fase 
final do procedimento corresponde 
à regularização fundiária, com a 
retirada de ocupantes não quilom-
bolas por meio de desapropriação 
com o pagamento das benfeitorias 
e a demarcação do território. Ao 
final do processo, é concedido um 
título coletivo de propriedade à co-
munidade em nome da associação 
dos moradores da área e feito seu 
registro no cartório de imóveis. O 
título é coletivo, inalienável, indivi-
sível, imprescritível e entregue sem 
ônus para a comunidade.

País tem três mil comunidadesAlém dos 
quilombos, 
comitiva 
internacional
vai avaliar a 
situação dos 
direitos 
humanos das 
minorias no 
Brasil

FotoS: Reprodução/Internet

A Prefeitura do Rio 
divulgou nessa sexta-
feira mais um balanço 
das construções das ins-
talações para os Jogos 
Olímpicos de 2016. Cer-
ca de 89% das obras 
do Parque Olímpico, na 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, estão prontos. E 
as obras mais lentas, do 
Velódromo e da Arena 
da Juventude, já estão 
com mais de 50% dos 
serviços executados.

Das 16 novas cons-
truções, segundo a pre-
feitura, duas já estão 
prontas. São elas as pis-
tas de Mountain Bike e 
de BMX, em Deodoro, 
no Subúrbio do Rio.

Outras seis têm 
mais de 90% das obras 
concluídas. É o caso das 

arenas Carioca 1, 2 e 3, 
o IBC, a Vila dos Atletas 
e o Campo de Golfe.

Também entram na 
reta final das obras a 
Arena do Futuro (87%), 
o Estádio Aquático 
(89%), o MPC (88%) e 
o Hotel (83%). Todas 
no Parque Olímpico. O 
Circuito de Canoagem 
Slalom, em Deodoro, 
está com 85% das obras 
encerradas.

O Centro de Tênis, 
com 74% das obras 
prontas, e o Velódromo 
e a Arena da Juventude, 
com 65% são as menos 
adiantadas. Mas ainda 
dentro do cronograma. 
E segundo a prefeitura, 
ficarão prontos para os 
eventos-testes.

Cerca de 89% das 
obras estão prontos

PARQUE oLÍMPICo

O ministro da Secreta-
ria de Direitos Humanos da 
Presidência da República 
(SDH/PR), Pepe Vargas, em-
possou na última quinta-fei-
ra os membros do Conselho 
Nacional de Combate à Dis-
criminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais (CNCD/LGBT).

Pepe Vargas disse que é 
preciso continuar com a mo-
bilização para que o Poder 
Legislativo aprove o proje-
to de lei que criminaliza a 
homofobia. “É fundamental 
termos essa utopia gene-
rosa de ter um Brasil livre 
de homofobia, lesbofobia e 
transfobia e que reconheça 
o direito das pessoas.”

Segundo o ministro, o 
Governo Federal está avan-
çando em questões que não 
dependem de aprovação no 
Congresso Nacional. Citou 
como exemplos a inclusão 
do nome social de travestis e 
transexuais no cartão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
o reconhecimento dos direi-
tos previdenciários de casais 
homoafetivos e a nomeação 
de servidores públicos fe-
derais com nome social. O 
CNCD/LGBT também é res-

Conselho de Defesa dos 
Direitos tem novos membros

tRAvEStIS, tRAnSExUAIS, LéSbICAS, gAyS E bISSExUAIS

ponsável por importantes 
contribuições. De acordo 
com Pepe Vargas, foram fun-
damentais as resoluções do 
Conselho que estabelecem 
a inclusão dos itens “orien-
tação sexual”, “identidade de 
gênero” e “nome social” nos 
boletins de ocorrência e os 
parâmetros para a garantia 
das condições de acesso e 
permanência de travestis e 
transexuais nas instituições 
de ensino.

O ministro defendeu 
que é preciso continuar 
com mobilização para que o 

Poder Legislativo aprove o 
projeto de lei que criminali-
za agressões contra lésbicas, 
gays, travestis e transexuais. 
“É fundamental termos essa 
utopia generosa de ter um 
Brasil livre de homofobia, 
lesbofobia e transfobia e que 
reconheça o direito das pes-
soas”, concluiu Pepe Vargas.

CNCD/LGBT 
É um órgão colegiado 

composto por 30 membros, 
sendo 15 representantes da 
sociedade civil e 15 do Go-
verno Federal. Tem a finali-

dade de formular e propor 
diretrizes de ação governa-
mental, em âmbito nacional, 
voltadas para o combate à 
discriminação e para a pro-
moção e defesa dos direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais, Travestis e Transexuais.

A grande preocupação 
do CNCD/LGBT tem sido 
fomentar e acompanhar as 
políticas públicas, além de 
sensibilizar os órgãos de 
Estado nas ações de defesa 
e garantia dos direitos da 
população LGBT.

Prioridade dos membros do Conselho é lutar pela aprovação do projeto de lei que criminaliza a homofobia

Equipamento está sendo construído na Barra da Tijuca

Foto: Ricardo Cassiano
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Feira mostra pesquisas inovadoras
TalenTos cienTíficos de alunos

Trabalhos envolveram 
energia, sustentabilidade, 
célula tronco e lixo eletrônico

ultraleve cai no 
mar em angra

Um ultraleve caiu na manhã 
dessa sexta-feira em Angra dos 
Reis, na Costa Verde fluminense.
De acordo com o Corpo de Bombei-
ros do estado, a aeronave caiu no 
mar, próximo ao bairro Marinas, 
por volta das 10h,  e o piloto 
– único tripulante –, se salvou 
sem ferimentos. O ultraleve já foi 
retirado da água e as causas do 
acidente serão investigadas.

extintor: uso 
facultativo já vigora

O uso de extintor de in-
cêndio em automóveis passou a 
ser facultativo no Brasil nessa 
sexta-feira, conforme resolução 
do Ministério das Cidades publi-
cada no Diário Oficial da União. 
A decisão foi tomada na última 
quinta-feira pelo Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) e 
envolve utilitários, camionetas, 
e triciclos de cabine fechada. 
O equipamento continua obri-
gatório para todos os veículos 
usados comercialmente para 
transporte de passageiros, 
caminhões, caminhão-trator, 
micro-ônibus e ônibus, além de 
veículos destinados ao trans-
porte de produtos inflamáveis, 
líquidos e gasosos.

erasmo carlos lança
dVd de projeto

São Paulo (Ae) - erasmo 
Carlos volta aos palcos em São 
Paulo para fazer o repertório de 
seus mais cultuados discos, lan-
çados no início dos anos 70. De-
pois de gravar um DVD do projeto 
intitulado ‘Meus Lados B’ na casa 
de shows Tom Jazz, em Higienó-
polis, ele segue agora para o Sesc 
Pinheiros. Os shows serão neste 
dia 19 (sábado, às 21 horas) e 20 
(domingo, às 18 horas) marcando 
agora o lançamento do DVD. Os 
ingressos variam de R$ 15 (cre-
dencial plena) a R$ 50 (inteira).

cartaz de alunos 
mostra caveira

Sorocaba - Um trabalho 
escolar sobre violência policial 
ilustrado com uma caveira com 
a farda da Rota, força de elite da 
Polícia Militar do estado de São 
Paulo, causa polêmica em Soro-
caba, interior paulista. O trabalho 
foi exposto por alunos da escola 
estadual Aggêo Pereira do Ama-
ral e acabou replicado nas redes 
sociais. A PM emitiu nota consi-
derando-o ofensivo à corporação 
e enviou representantes à escola 
para pedir sua retirada da expo-
sição. Na última quinta-feira, os 
alunos fizeram um protesto em 
frente à escola, pedindo respeito 
à liberdade de expressão.

Roubo de celular 
aumenta 49,3% 

Os roubos de celular no 
estado do Rio de Janeiro aumen-
taram 49,3% em agosto de 2015 
quando comparado com o mesmo 
mês do ano passado. Somente em 
agosto deste ano, 1.117 celula-
res foram roubados, enquanto no 
mesmo período de 2014 foram 
748 roubos, de acordo com dados 
divulgados na última quinta-fei-
ra pelo Instituto de Segurança 
Pública (ISP). De acordo com o 
instituto, a apreensão de drogas 
bateu recorde no mês de agosto, 
apresentando o maior número 
de apreensões de toda a série 
histórica para o mês, iniciada em 
1991. Foram 2.461 apreensões 
no estado em agosto, um aumen-
to de 1,0% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Trabalhos com foco em 
sustentabilidade como a reu-
tilização de lixo eletrônico e 
uso de energia de fontes alter-
nativas como eólica e solar; 
pesquisas com células tron-
cos; uso de indicadores para 
medir a qualidade de vida dos 
paraibanos como o IMC (Índi-
ce de Massa Corporal) e até 
mesmo reflexões críticas de 
séries norte-americanas que 
influenciam comportamentos 
de jovens na Paraíba. Essas 
foram algumas das pesquisas 
apresentadas por alunos da 
rede estadual no IV Talento 
Científico Jovem, que aconte-
ceu nesta semana, no Hall da 
Reitoria da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB).

Os organizadores do IV 
Talento Científico Jovem, uma 
feira de produções científicas 
das escolas públicas e priva-
das de João Pessoa e região, 
realizaram na tarde dessa 
sexta-feira a cerimônia de 
premiação dos melhores tra-
balhos no auditório da Reito-
ria da UFPB.

As preocupações com a 
saúde e o peso acima do reco-
mendável por nutricionistas 
e endocrinologistas provo-
caram uma forte procura ao 
estande da pesquisa apresen-
tada por Raiza Anne Pereira 
Cunha, 17 anos, do 3º ano do 
Ensino Médio da Escola Esta-
dual Professora Daura Santia-
go Rangel. Participando pela 
primeira vez do evento cien-
tífico voltado para a educação 
básica, Anne apresentou um 
trabalho mostrando a impor-
tância de conhecer a saúde e 
manter de forma equilibra-
da nos aspectos emocional, 
mental e também física. Para 
demonstrar um dos aspectos, 
ela realizou testes do Índice 
de Massa Corporal (IMC) en-
tre os visitantes da feira. “O 
IMC ainda é o método mais 
rápido para obter a informa-
ção se está abaixo do peso 

normal, acima do peso ideal, 
ou obeso”, destacou a aluna, 
que ficou surpresa com a de-
manda de visitantes em seu 
estande. “O mais interessante 
da feira não é, em si, a apre-
sentação, mas a experiência 
que ganhamos e o aprofun-
damento das pesquisas com 
os estudos sobre o tema”, dis-
se a aluna.

Outra pesquisa mais 
complexa é a “Eletrorobôquí-
mica: uma nova visão para 
construção do futuro”, que 
reuniu conhecimentos das 
áreas de eletrônica, química 
e robótica voltada para as ci-
ências biológicas e foi objeto 
de apresentação dos alunos 
Pedro Paulo Medeiros de 
Morais e Manoel de Oliveira 
Salustino, do 2º ano do Ensi-
no Médio da Escola Estadual 
Professora Daura Santiago 
Rangel. Eles demonstraram, 
de forma prática em uma ma-
quete construída com mate-
rial reciclável, a importância 
da reutilização dos descartá-
veis como o lixo eletrônico, 
que é cada vez mais abundan-
te na sociedade, usando ainda 
as fontes de energia renová-
vel como eólica (energia dos 
ventos), solar e até mesmo a 
do hidrogênio.

“A reutilização de produ-
tos descartáveis combinando 
com o uso das fontes alterna-
tivas de energia, abundantes 
em nosso Estado, é cada vez 
mais necessária”, destacaram 
os estudantes Pedro e Manoel 
em seu estande, que partici-
param pela primeira vez da 
feira científica na UFPB.

A professora de Biologia da Escola 
Estadual Daura Santiago Rangel, Juliana 
Pereira da Silva, que orientou três traba-
lhos da escola no evento deste ano, reve-
lou que a feira funciona como intercâm-
bio de conhecimento para os alunos da 
educação básica. “A partir do momento 
que os alunos estão inseridos na feira, 
eles podem trocar ideias com outras pes-
quisas das demais escolas participantes, 
pois passam a compartilhar e aprender 
outras visões de mundo e do conheci-
mento científico”, avaliou.

Para Juliana, “os alunos que par-
ticipam da feira não apenas agregam 
um diferencial em seu currículo com as 
experiências acumuladas no estudo e 
pesquisa, mas definem muitas vezes o 
curso que querem seguir na universida-
de”, destacou. 

Já a influência das séries norte-ame-
ricanas (The O.C., OneTree Hill e Gossip 
Girl) no comportamento de jovens foi 
objeto de reflexão e de análise na pes-
quisa do aluno Elder Henrique de Pádua 
Santana, da Escola Daura Rangel Santia-
go. Ele avaliou como essas séries com os 
seus “cenários preestabelecidos e este-
reotipados” modificam comportamen-

to de jovens em seu cotidiano tanto no 
ambiente escolar, nas tribos urbanas e 
até mesmo na relação familiar. “As séries 
buscam muitas vezes construir por meio 
da representação social as identidades 
do público jovem, criando pontes entre 
os personagens da série e o telespecta-
dor”, declarou Elder.

Para a professora de Sociologia da 
Escola Daura Santiago Rangel, Acsia 
Lino de Alencar Gregório, que orien-
tou o trabalho de Elder Henrique, os 
encontros anuais na UFPB para jovens 
da educação básica servem como um 
despertamento inicial para a formação 
de pesquisadores. “Acredito que esses 
eventos abrem novas oportunidades. 
A educação não pode se limitar ao co-
tidiano da sala de aula como assistir às 
aulas, fazer os trabalhos e sair-se bem 
nas avaliações, mas precisa ser amplia-
da com os trabalhos e a formação de 
jovens pesquisadores. Esse desafio de 
formar cientistas e pesquisadores desde 
os primeiros anos do Ensino médio na 
escola pública precisa ser cada vez mais 
priorizado por educadores e gestores 
do Ensino médio para que a educação 
dê um salto de qualidade”, declarou. 

Visões compartilhadas entre escolas

Alunos enriquecem seus currículos com as experiências acumuladas no estudo e em pesquisas

Terminam na próxima 
segunda-feira, às 23h59, as 
inscrições para o Exame Na-
cional de Revalidação de Di-
plomas Médicos expedidos 
por Instituições de Educação 
Superior Estrangeiras (Re-
valida) de 2015. O exame é 
feito por quem se formou em 
Medicina no exterior e quer 
exercer a profissão no Brasil. 
A inscrição pode ser feita no 
site do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira.

O teste será feito em 
duas etapas. A primeira, pro-
gramada para o dia 18 de ou-
tubro, será composta por pro-
va objetiva de 110 questões e 
prova discursiva com cinco 
intens. O participante pode 
fazer estas provas em Rio 
Branco (AC), Manaus (AM), 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), 
Rio de Janeiro (RJ), São Pau-
lo (SP), Curitiba (PR), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF) e 

Campo Grande (MS). O valor 
da taxa de inscrição para a 
primeira etapa é R$ 100. Na 
segunda etapa, os aprovados 
na fase anterior serão avalia-
dos quanto a habilidades clí-
nicas em situações reais de 
atendimento médico. 

A prova está prevista 
para os dias 28 e 29 de no-
vembro, e ainda não tem lo-
cal definido. A taxa de inscri-
ção custará R$ 300. O edital 
do exame foi publicado no 
dia 8 de setembro no Diário 
Oficial da União.

Para fazer o Revalida, o 
médico deve ser brasileiro ou 
estrangeiro em situação legal 
no Brasil, deve ter o Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF), 
aprovação no exame de Cer-
tificação de Proficiência em 
Língua Portuguesa para Es-
trangeiros (Celpe-Bras) e 
diploma médico autenticado 
por autoridade consular bra-
sileira e expedido por insti-
tuição de educação superior 
estrangeira reconhecida no 
país de origem.

Inscrição para revalidar 
vai até segunda-feira

diPloMa de Medicina

Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil

O Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (Inca) lançou 
nessa sexta-feira portal dedicado ex-
clusivamente ao registro de doadores 
voluntários de medula óssea, programa 
de governo denominado Redome.

De acordo com o coordenador do 
Redome, Luis Fernando Bouzas, o portal 
tira dúvidas dos doadores, profissionais 
e pacientes. O ponto mais importante 
do portal é a ferramenta que possibilita 
ao doador voluntário de medula óssea 
atualizar seu cadastro..

Segundo Bouzas, doadores que re-
gistraram dados no cadastro por muitos 
anos devem atualizar informações como 
endereço, e-mail e telefones. Acrescen-
tou que esse cuidado é importante para 
que o Redome possa localizar rapida-
mente a pessoa, quando ela for sele-
cionada para realizar a doação. Bouzas 
explicou que, futuramente, o portal ga-
nhará versões em inglês e espanhol. O 
lançamento do portal ocorre na véspera 
do Dia mundial do Doador de medula 

Óssea, criado pela Associação mundial 
de Doadores de medula Óssea (World 
marrow Donor Association – WmDA), 
entidade que reúne os registros de doa-
dores de 52 países.

Bouzas explicou que a meta dos 
países que hoje fazem parte da WmDA 
é chegar aos 30 milhões de doadores 
cadastrados em quatro anos. “Esse é 
um dado importante, pois aumenta, e 
muito, a possibilidade de se encontrar 
um doador compatível para um pacien-
te que precisa se tratar com o transplan-
te de medula óssea”.

Hoje, o Redome é a terceira maior 
entidade de registro do mundo, com 
mais de 3,8 milhões de pessoas. Até ju-
lho deste ano, foram feitos 159 trans-
plantes por meio do Redome. Em uma 
década, o Brasil dobrou o número 
de transplantes, passando de 12.722 
cirurgias, em 2003, para 23.227, em 
2014, incluindo os transplantes autó-
logos e singênicos. No transporte au-
tólogo, as células-tronco são obtidas 
do próprio paciente – o mais comum 
e simples –  e, no singênico, as células 
são de gêmeos idênticos.

Inca lança portal exclusivo 
para doadores voluntários

Medula Óssea

Flávia Villela  
Repórter da Agência Brasil

Premiação das 
melhores 
criações 
ocorreu no 
auditório da 
UFPB nessa 
sexta-feira

foTo: Secom-PB
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Gestão Unificada mostra ações, tecnologias e serviços

Feira Agropecuária
Arrecadação federal 
cai e tem menor nível

Pesquisas etanol 2G 
de capim-elefante

Pessimismo volta a 
bater novo recorde

Luíza Trajano rejeita 
aumento de imposto

Logística terá novo 
modelo de concessão 

O fraco desempenho da eco-
nomia e os parcelamentos especiais 
concedidos no ano passado que não 
se repetiram este ano fizeram a arre-
cadação federal atingir, em agosto, o 
menor nível em cinco anos. Segundo 
números divulgados há pouco pela 
Receita Federal, foram arrecadados 
R$ 93,738 bilhões no mês passado, 
com queda real (descontada a inflação 
oficial) de 9,32% em relação a agosto 
do ano passado. O valor é o mais baixo 
para o mês desde 2010. No acumula-
do do ano, a arrecadação também caiu. 
De janeiro a agosto, o governo arreca-
dou R$ 805,814 bilhões.

Experimentos conduzidos na 
Embrapa avaliam as melhores varie-
dades e condições para obter etanol 
com capim-elefante. Um estudo 
apresentado no início de setembro em 
Fortaleza, durante o XX Simpósio Na-
cional de Bioprocessos, avaliou quatro 
genótipos da planta na produção do 
biocombustível. “O volume de etanol 
e rendimento da fermentação obtidos 
foram semelhantes para todas as bio-
massas, embora na avaliação de quan-
tidade de biocombustível obtido por 
área cultivada os genótipos Cameron e 
10 ADRJI tenham se destacado”, conta 
a analista Thályta Pacheco, da Embra-
pa Agroenergia.

Brasília (AE) - Depois de um 
breve momento de estabilidade em 
agosto, o pessimismo do empre-
sariado industrial voltou a bater 
recorde em setembro, de acordo 
com pesquisa divulgada nessa 
sexta-feira, pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). Em uma 
escala na qual valores abaixo de 
50 pontos representam deteriora-
ção na avaliação sobre a economia 
e as expectativas para o futuro, o 
Índice de Confiança do setor (Icei) 
caiu para 35,7 pontos, o mais baixo 
desde quando o indicador foi criado, 
em 1999. 

A empresária Luíza Trajano 
se disse contra o novo aumento de 
impostos proposto pelo governo no 
início da semana, como a retomada 
da CPMF. Diretora-presidente da 
rede varejista Magazine Luiza e pre-
sidente do Instituto de Desenvolvi-
mento do Varejo (IDV), a executiva 
avalia que o País registra o mais bai-
xo índice de confiança já visto, mas 
defendeu a necessidade de ajuste. 
Segundo ela, a saída da crise depen-
de de “choque de gestão”: “Temos 
a obrigação de não ser vira-lata e 
falar bem do que dá certo”. 

A estratégia do governo para 
desenvolver a 2a etapa do Programa de 
Investimentos em Logística (PIL), que 
prevê investimento total de R$ 198,4 
bilhões em infraestrutura no País, ga-
nhou novo capítulo após a decisão do 
Ministério dos Transportes de flexibili-
zar as regras dos leilões de concessão 
que a iniciativa privada disputará.“O 
objetivo é ampliar a concorrência para 
trazer construtoras estrangeiras e de 
pequeno e médio porte, atraindo mais 
empresas para dar vazão ao déficit de 
infraestrutura que a gente tem”, afir-
ma a secretária-executiva dos Trans-
portes, Natália Marcassa.

Agropecuaristas, pro-
dutores rurais e as pessoas 
que visitarem a 48ª Feira 
Agropecuária e de Derivados 
da Paraíba, que será aberta 
amanhã, a partir das 16h30, 
e vai até 27 desse mês, terão 
a oportunidade de conhecer 
no stand da Gestão Unifica-
da Emepa/Interpa/Emater 
(GU), vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
Pesca (Sedap), diversas tec-
nologias, ações e serviços 
prestados pelo Governo da 
Paraíba.

A feira ocorrerá no Cen-
tro de Eventos e Exposição 
Henrique Vieira de Melo, em 
João Pessoa e tem por obje-
tivo permitir a realização de 
negócios, a comercialização 
de produtos agrícolas, equi-
pamentos de mecanização, 
além de contar com a pre-
sença de agentes financeiros 
como os bancos do Nordes-
te e do Brasil. O presidente 
da GU, Nivaldo Magalhães, 
disse que é mais uma opor-
tunidade para que a popula-
ção tome conhecimento dos 
serviços e ações que o go-
verno leva aos agricultores 
familiares e ao agronegócio 
paraibano.

Num mesmo espaço, a 
Gestão Unificada demonstra-
rá as ações de suas três em-
presas integrantes: Emepa, 
Interpa e Emater. A Emepa 

instalará dois balcões, sen-
do um para expor 20 tipos 
de cortes de carne caprina 
e ovina, fruto de pesquisas 
realizadas em suas estações 
experimentais e outro desti-
nado a queijo, iogurte, patê 
e licor derivados do leite de 
cabra. Também terá espaço 
para apresentar o sistema 
de produção de blocos mul-
tinutricionais, confeccio-
nados para fornecer suple-
mentação alimentar animal. 
No local haverá também um 
equipamento de placa solar 
e uma plantadeira manual de 
sorgo, além de mostruário 
com publicações.

A Emater, por sua vez, 
demonstrará, entre outras 
ações, a hidroponia (cultivo 
de plantas, através de solu-
ções nutritivas sem uso de 
terra), horta para pequenos 
espaços, carneiro hidráuli-
co (tecnologia adaptada que 
dispensa uso de energia elé-
trica e combustíveis fósseis), 
kit de ordenha higiênica para 
caprinos, armadilha contra a 
broca do coqueiro, além da 
distribuição de publicações 
técnicas para o público visi-
tante. Já o Instituto de Terras 
e Planejamento do Estado 
(Interpa), vai mostrar GPS – 
RTK, instrumento de medi-
ção, em tempo real, de imó-
veis rurais e localização de 
obras de engenharia, como 
barragens e estradas.

Cerca de 900 produtores 
rurais serão capacitados pelo 
Sebrae Paraíba durante a 48ª 
edição da Feira Agropecuária 
e de Derivados da Paraíba 
(Paraíba Agronegócios) no 
Centro de Eventos e Exposi-
ção Henrique Vieira de Melo, 
em João Pessoa. O evento, que 
começa amanhã, será realiza-
do ao longo de oito dias e vai 
promover oportunidades de 
negócios para o setor agrope-
cuário do Estado.

Realizado pelo Sebrae 
Paraíba, Governo do Estado 
e Federação da Agricultura 
e Pecuária da Paraíba (Fae-
pa),  em parceria com diver-
sas instituições, a Paraíba 
Agronegócios terá uma série 
de atividades voltadas para 
os empreendedores rurais, 
como exposição de máquinas 
e implementos agrícolas, ofi-
cinas, cursos e palestras, jul-
gamentos, shopping de ani-
mais, leilão de bovinos, feira 
de artesanato e de agricultura 
familiar, além de shows com 
atrações musicais.

Inovação e tecnologia
De acordo com o gerente 

da Unidade de Desenvolvi-
mento da Agropecuária, do 
Agronegócio e Territórios do 
Sebrae Paraíba, Franco Fred 
Cordeiro, as capacitações re-
alizadas pelo Sebrae serão 
voltadas para as áreas de ino-
vação, tecnologia, sustentabi-
lidade e gestão de negócios 
rurais. “A Feira Agropecuária 
é o maior evento do setor 
no Estado. Esta é uma ótima 
oportunidade para oferecer 
aos produtores rurais infor-
mação, orientação e capa-
citação que contribua para 
melhoria dos seus negócios”, 
destacou. A programação 
oferecida pelo Sebrae Paraí-

ba conta com seis eventos ao 
longo da feira: Seminário so-
bre Diversidade de Produtos 
Apícolas (21/9), II Seminário 
de Avicultura Caipira da Pa-
raíba (22/9), Encontro dos 
Produtores de Leite da Pa-
raíba (23/9), II Encontro de 
Agentes de Desenvolvimento 
da Paraíba (24/9), I Encontro 
de Aquicultores da Paraíba 
(25/9) e Seminário de Ovino-
caprinocultura (26/9). A ins-
crição é gratuita.

Raças selecionadas
Até o dia 27 de setembro, 

os visitantes da feira poderão  
ainda adquirir animais de 
raça selecionadas, como Gado 
Nelore, Sindi, Guzerá, Gir, Gi-
rolando e Holandês. Entre os 
equinos, o destaque é para a 
raça Mangalarga Marchador. 
Entre os caprinos e ovinos 
estarão em exposição raças 
como Dorper, White Dorper, 
Santa Inês, Boer, Anglo nubia-
na, Toggenburg, Alpina, Saa-
nen, Savana.

 Para o presidente da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária da Paraíba (Faepa), 
Mário Borba, a retomada da 
exposição é uma grande con-
quista para o Estado, já que 
vai possibilitar o retorno das 
negociações agropecuárias e 
movimentar a economia do 
setor.  O evento é uma reali-
zação do Sebrae Paraíba, Go-
verno do Estado da Paraíba, 
através da Secretaria do De-
senvolvimento Agropecuário 
e da Pesca (Sedap), e Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
da Paraíba (Faepa), em par-
ceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural da 
Paraíba (Senar-PB),  da Ges-
tão Unificada, que integra a 
Emater/Emepa/Interpa e da 
Defesa Agropecuária.

Capacitação de produtor

No mês de julho, o setor 
de serviços do País regis-
trou crescimento nominal de 
2,1%, na comparação com 
igual mês do ano anterior, 
repetindo a taxa de junho e 
superando a de maio (1,1%). 
A variação acumulada no ano 
atingiu 2,2% e em 12 meses, 
3,3%, segundo a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada nessa sexta pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O segmento que mais 
cresceu foi o de serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (3,5%), 
seguido pelos transpor-
tes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio (2,8%), 
serviços prestados às fa-
mílias (2,5%) e serviços de 
informação e comunicação 
(0,8%). 

O único segmento com 
queda na receita nominal, se-
gundo o IBGE, foi o de outros 

serviços (-0,8%).
A Pesquisa Mensal de 

Serviços produz indicadores 
que permitem acompanhar o 
comportamento conjuntural 
do setor de serviços no País, 
investigando a receita bruta 
de serviços nas empresas for-
malmente constituídas, com 
20 ou mais pessoas ocupa-
das, que desempenham como 
principal atividade um servi-
ço não financeiro, excluídas 
as áreas de saúde e educação.

Crescimento nominal foi de 2,1% 
em julho, diz pesquisa do IBGE

seTor de serviços 

Rio, (AE) - O emprego 
na indústria recuou 0,7% na 
passagem de junho para ju-
lho, na série livre de influên-
cias sazonais, informou o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), nessa 
sexta-feira. Com o resultado, 
o emprego industrial acumu-
la recuos de 5,4% no ano e de 
4,9% em 12 meses. Já na com-
paração com julho de 2014, o 

emprego industrial apontou 
queda de 6,4% em julho deste 
ano. Trata-se do 46º resulta-
do negativo consecutivo nes-
se tipo de confronto e o mais 
intenso desde julho de 2009, 
quando o recuo foi de 6,7%.

Segundo o órgão, na 
comparação interanual foram 
registradas reduções no con-
tingente de trabalhadores em 
17 dos 18 ramos pesquisados, 
com destaque para meios de 
transporte (-11,9%), máqui-

nas e aparelhos eletroele-
trônicos e de comunicações 
(-15,1%), máquinas e equipa-
mentos (-9,1%), produtos de 
metal (-10,7%), alimentos e 
bebidas (-2,8%), outros pro-
dutos da indústria de trans-
formação (-10,1%), borracha 
e plástico (-6,0%) e calçados 
e couro (-7,5%). O setor de 
produtos químicos (0,0%) foi 
o único que não mostrou re-
sultado negativo no mês.

Emprego industrial cai 0,7% e tem 
460 resultado negativo consecutivo 

eFeiTo dA reCessÃo

Nova York (AE) - O Ins-
tituto Internacional de Fi-
nanças (IIF), formado pelos 
maiores bancos do mundo, vê 
com ceticismo as negociações 
da equipe econômica no Con-
gresso para aprovar o pacote 
de austeridade fiscal do go-
verno. O mais provável é que 
a situação das contas públicas 
continue se deteriorando, o 
que aumenta o risco de no-
vos rebaixamentos do rating 
soberano brasileiro, avalia 
um relatório da instituição di-
vulgado nessa sexta-feira em 

Washington.  “Em meio a al-
tos riscos de execução, a um 
enfraquecimento da econo-
mia e às condições políticas 
tóxicas, acreditamos que a 
situação fiscal provavelmen-
te vai continuar se deterio-
rando nos próximos meses”, 
afirma o documento. 

Com isso, cresce o risco 
de futuros rebaixamentos do 
rating soberano do Brasil, 
elevando também o risco de 
o País perder o grau de in-
vestimento de uma segunda 
agência de classificação de 
risco, o que afastaria ainda 
mais os investidores estran-
geiros. O IIF destaca que foi 

após perder o selo de grau 
de investimento pela Stan-
dard & Poor’s (S&P), em re-
baixamento anunciado no 
último dia 9, que o governo 
de Dilma Rousseff tentou 
agir e anunciou um pacote 
de medidas fiscais, incluindo 
cortes de gastos e alta de tri-
butos, além de tentar ressus-
citar a “impopular” CPMF.

“Apesar das boas inten-
ções da proposta do pacote, 
permanecemos céticos sobre 
se o governo terá capital po-
lítico para conseguir apoio 
para o ajuste com um Con-
gresso hostil”, afirma o rela-
tório do instituto.

IIF vê Congresso hostil fiscal e 
risco de um novo rebaixamento

AvALiAçÃo dos MAiores BANCos

Feira abre oportunidades para os produtores adquirirem animais de diferentes raças selecionadas

Por Idiana Tomazelli

Por Altamiro Silva 
correspondente

FoTo: Reprodução/Internet



Em noite de 
festa na 
comemoração 
dos 12 anos da 
nossa coluna 
social no Sonho 
Doce 
Recepções, no 
ano de 2009. 
Ivete e Tavinho 
Santos, ela é a 
aniversariante 
deste sábado

Velhos tempos, belos dias 
FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Museus

A FUNDAÇÃO 
Casa de José Américo 
convidando para 
palestra do professor 
Damião Ramos Caval-
canti sobre “Museus e 
Memórias Indígenas”, 
nesta segunda-feira, 
às 10h no auditório 
daquela entidade, na 
Av. Cabo Branco.

O evento mar-
ca a participação 
daquela Fundação no 
Projeto Primavera de 
Museus do Instituto 
Brasileiro de Museus 
- Ibram, que chega a 
sua nona edição.

Sras. Débora Maria Andra-
de Maciel, Ivete Santos e 
Hildinha Madruga Biten-
court, executivos Anselmo 
Loureiro, Vanessa Lucena e 
Marizardo Bezerra, desem-
bargador Leôncio Teixeira 
Câmara, dentista Elry Me-
deiros Júnior, juiz Geraldo 
Teixeira de Carvalho, arqui-
teta Herlene Sá Almeida, 
empresários Virgínio Veloso 
Freire Filho e Lola Barroca 
Falcão.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A cidade de Caruaru-PE, vai sediar nos próximos dias 25 a 27, as 
provas da Copa Honda CBR 500R e Honda Junior Cup, do SuperBike Brasil 2015. 

FOTO: Goretti Zenaide

Desembargador Leôncio Teixeira Câmara e Salene, ele é o 
aniversariante de hoje

  Oito startups paraibanas 
participam hoje do maior evento do 
segmento no Vale do Silício, na cidade 
de São Francisco, Califórnia.
 Trata-se do TechCrunch Dis-
rupt Conference onde elas irão apre-
sentar seus projetos para grandes 
empresas e investidores.

FOTO: Arquivo

Andreia Sheila, Nelly Lisboa e Roma Medeiros conferindo os novos calçados para primavera verão

FOTO: Goretti Zenaide

Presença elegante da bibliotecária Ildenir Palitot

FOTO: Goretti Zenaide

   No próximo dia 23 estreia no canal Fox Life a segunda tem-
porada de “Empire”, a série acompanhada por 23 milhões de pessoas só 
nos EUA e que teve três indicações para o Emmy como Melhor Atriz para 
a protagonista Taraji P. Henson.

Stella Barros, Irlanda Benevides e Carmen Benevides nos lançamentos da Calzature

“Um país não muda 
pela sua economia, sua 
política e nem mesmo 
sua ciência; muda sim 
pela sua cultura”

“O crescimento da 
economia do Brasil e sua 
visão internacional são 
proporcionais à sua decadência 
no quesito educação”

BETINHO PENÉLOPE DUPLAT

   As vagas são limitadas e dependem da aprovação da ONU para quem 
deseja participar do Fórum de Governança da Internet 2015, que vai acontecer 
em novembro no Centro de Convenções de João Pessoa. Inscrições no endereço  
https://www.intgovforun.org/cms/igf2015-registration.

A SOPRANO paraibana Isabel Barbosa, radicada na Itália 
há mais de 15 anos e o maestro Alexandre Gismonti gravam 
hoje, no SG Estúdio, em João Pessoa o CD “Terra Brasilis”, 
com participação de Luciano Carneiro de Lima e Silva, San-
dra Kalina Martins Cabral de Aquino, Felipe José Avellar de 
Aquino, André Araújo de Sousa e Ulisses Carvalho da Silva.

O trabalho reúne a riqueza rítmica da música folclórica 
brasileira através de compositores como Ary Barroso, José 
Siqueira, Waldemar Henrique e Alberto Nepomuceno.

Terra Brasilis

Reveillon
COM atrações de 

renome nacional foram 
abertas as vendas para 
o Reveillon do Lovina, 
nas areias da Praia de 
Ponta de Campina. Os 
shows vão das 22h30 
até a manhã do primei-
ro dia de 2016, ten-
do como atrações as 
bandas Eva, Forró da 
Pegação e Thiago Farra, 
além do DJ Thiago Man-
sur numa área dedicada 
à música eletrônica. 
Ingressos na loja Trap-
po de Manaíra.

PARA celebrar os 20 anos da Lei 9.099/1995 
que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
no Brasil, o CNJ, através da Corregedoria Nacional 
de Justiça, em parceria com os Tribunais de Justiça 
dos Estados e os Tribunais Regionais Federais, está 
promovendo mutirões de instrução e julgamento em 
todo o País.

Na Paraíba, o TJPB está realizando esses mutirões 
em todas as comarcas, coordenados pelo desembaga-
dor Romero Marcelo.

Juizados Especiais

Turismo

A PBTur promove 
hoje uma capacitação 
para mais de 100 
agentes de viagem 
da operadora Viagens 
Master sobre o Desti-
no Paraíba. 

A empresa é uma 
das maiores do seg-
mento em todo o país 
e o evento será na 
cidade de Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro.

Trânsito

O DETRAN lançou 
ontem a programação da 
Semana Nacional de Trânsito 
2015 que acontece até o 
próximo dia 27 no Estado da 
Paraíba. Com o tema “Seja 
você a mudança no trânsi-
to”, a ideia é mostrar que 
para fazer um trânsito mais 
seguro, é necessário uma 
conscientização social por 
parte dos pedestres, ciclis-
tas e condutores de veículos.

Dia Mundial de Limpeza
VÁRIAS cidades litorâneas do País e do mundo, 

incluindo João Pessoa e Cabedelo participam hoje do 
Celan Up Day (Dia Mundial da Limpeza das Praias e Rios.

O evento acontece anualmente no terceiro sábado 
de setembro, mobilizando vários grupos de meio ambiente e 
ONGs em um dia de limpeza nas principais praias urbanas, 
sendo que as ações vão ser realizadas nas Praias do 
Cabo Branco, Intermares, Ponta de Campina e Camboinha, 
coordenadas pelo grupo Catação Cabedelo.

Os voluntários vão se reunir a partir das 14h30 em 
frente ao restaurante Lovina, em Ponta de Campina.



Operação apreende 
mercadorias e prende 
37 pessoas em 6 dias
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Fiscalizações e penalidades 
mais duras ajudaram a 
reduzir os acidentes

Número de vítimas caiu 53%
TRÊS ANOS DA LEI SECA

Na próxima segunda-fei-
ra (21), a fiscalização da Lei 
Seca completa três anos na 
Paraíba e a data será come-
morada em uma solenidade a 
ser realizada no Teatro Paulo 
Pontes, no Espaço Cultural, 
em atividade alusiva à Sema-
na Nacional do Trânsito. De 
janeiro a agosto deste ano, o 
número de atendimentos no 
Hospital de Trauma Senador 
Humberto Lucena reduziu 
53% da meia-noite às 5h da 
manhã - horário de maior 
atuação das equipes de fis-
calização de trânsito na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa.

Apesar das punições 
administrativas e crimi-
nais (multa no valor de R$ 
1.915,40, apreensão da 
Carteira Nacional de Habi-

litação (CNH) por um ano e 
perda de 7 pontos  na cartei-
ra, recolhimento do veículo, 
além da possibilidade de 
responder criminalmente 
e ser detido por 6 meses a 
3 anos), o número de con-
dutores autuados no artigo 
165 do Código Nacional de 
Trânsito (CTB), até o dia 11 
de setembro deste ano, foi 
de 1.757. Em média, 29,9 
condutores foram multados 
por embriaguez ao volante 
por dia neste ano de 2015.

“A Lei Seca foi criada 
para quebrar o paradigma 
da impunidade para quem 
bebe e conduz de maneira 
irresponsável um veículo. 
Além disso, reduzir o núme-
ro de acidentes e mortes no 
trânsito é uma grande preo-
cupação da Saúde Pública”, 
disse o coordenador da Lei 
Seca no Estado da Paraíba, 
Ricacio Cruz. De acordo com 
dados da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), a cada 100 
mortes nas rodovias fede-
rais que cortam a Paraíba 
no ano de 2014, 12,7 foram 

causadas pela ingestão de 
álcool. 

Para Ricacio Cruz, a re-
dução das mortes no trân-
sito e a diminuição do con-
tingente de condutores que 
misturam álcool e direção 
passam diretamente pela 
conscientização e pelo en-
durecimento das leis: “É 
fundamental uma educação 
maior no trânsito sobre os 
riscos desta mistura peri-
gosa e uma reestruturação 
e endurecimento das leis, 
para que a aplicação da Lei 
Seca surta o efeito desejado 
pela sociedade”. 

Salomão Moura é es-
tudante universitário e uti-
liza a bicicleta como meio 
de transporte e hobbie. Ele 
relata que em alguns pontos 
da cidade se percebe uma 
mudança de mentalidade. 
“Quanto à lei, gerou mais 
segurança - principalmen-
te nos pedais noturnos. Por 
vezes, passamos em locais 
próximos a bares perto da 
orla e, em dias de maior in-
tensificação das blitze, como 

nas sextas e sábados, se per-
cebe mais táxis nestses con-
tornos. Entretanto, aqui ou 
acolá ainda aparece algum 
condutor ziguezagueando 
nas faixas”, destacou.

Mortes no trânsito
Os dados referentes ao 

número de mortes no trân-
sito na Paraíba ainda não 
evidenciam uma redução 
após a aplicação da Lei Seca. 
Segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde, 829 pessoas 
perderam a vida em aciden-
tes de trânsito no ano de 
2011. O número subiu gra-
dualmente em 2012 (995) e 
2013 (1.034), sofrendo uma 
queda em 2014 (965). 

A explicação para a 
redução em 2014 é a in-
tensificação das blitze e o 
endurecimento da lei, que 
aumentou o valor da mul-
ta de R$ 957,70 para R$ 
1.915,40 e diminuiu a tole-
rância de 0,1 miligrama de 
álcool por litro de ar expe-
lido do pulmão para 0,05 
mg/l no teste do bafômetro.

Feliphe Rojas
Especial para A União

Saiba mais

l Aplicação da multa e criminalização
Para um condutor ser enquadrado no artigo 165 do (CTB), ele 
não precisa necessariamente assoprar o bafômetro ou fazer o 
exame de sangue. Para isto, basta ele se recusar a se subme-
ter aos procedimentos referidos anteriormente, apresentando 
ou não sintomas de embriaguez.
Para o condutor responder criminalmente será necessário que 
o bafômetro indique uma quantidade superior a 0,34 mg/l de 
ar expelido e, em caso de teste sanguíneo, 6 dg/l de sangue ou 
mais. a embriaguez poderá ser comprovada ainda por vídeos ou 
testemunhos.

l Aplicativos e grupos em redes sociais
Visando burlar a fiscalização, muitos condutores se reúnem 
em “grupos de blitze” ou utilizam aplicativos de smartphones, 
a exemplo do Waze, onde repassam e conferem informações 
referentes às localidades de atuação das equipes de fiscali-
zação. Tal ação não é prevista no CTB, mas pode ser punida e 
criminalizada com base no artigo 265 do Código Penal, que pre-
vê pena de reclusão de um a cinco anos e multa, por “atentar 
contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade 
pública”.
Os prejuízos à sociedade causado por esses tipos de ações, 
não se resumem ao risco provocado por um cidadão que as-
sume a mistura perigosa de álcool e direção. avisar em grupos 
e aplicativos sobre blitze também prejudica a verificação de 
outras infrações de trânsito, além de dificultar o trabalho da 
polícia em reaver veículos roubados, prender foragidos da Jus-
tiça e policiar outros tipos de atividades criminais.

Uma média diária de 60 a 70 
ocorrências são realizadas pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) de João Pes-
soa, dessas, cerca de 10 a 15 são 
acidentes de trânsito causados 
com motocicletas.  Conforme o 
coordenador de relação institu-
cionais do órgão, Joalisson Alcân-
tara, os dados são preocupantes, 
já que em sua grande maioria são 
de natureza grave. 

Ações para mostrar à popu-
lação mudanças de postura de 
toda a sociedade no esforço para 
a redução de acidentes é a ideia 
principal da Semana Nacional de 
Trânsito na Paraíba. A campanha, 
que este ano traz o tema “Seja 
você a mudança no trânsito”, foi 
aberta oficialmente na manhã de 
ontem pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba (De-
tran-PB), na sede do órgão, no 
bairro de Mangabeira, em João 
Pessoa, e segue em todo o país 
até o dia 27, uma realização em 
conjunto com o Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran).

A abertura da semana co-
meçou com diversas ações na 
sede do órgão, a exemplo da 
simulação de resgate a vitimas 
de acidentes de trânsito com a 
equipe do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, Samu, reali-
zação de palestras educativas, 
entre outras. O evento contou 
ainda com a participação de es-
colas, apresentações artísticas 
culturais e distribuição de mate-
rial educativo.

Entre as ações educativas a 
serem realizadas no decorrer da 
semana, o superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, desta-
cou a importância do uso do cinto 
de segurança, capacete, faixa de 
pedestre, bem como o extintor 
de incêndio como equipamento 
utilitário em casos de acidentes. 

“O desafio da campanha é 
alertar a população sobre o res-
peito à faixa de pedestre, semá-
foros e sinalização, uso do cinto, 

Detran abre Semana de Trânsito no Estado
AçãO EDuCATIvA

Dicas de segurança
a sua contribuição poderá fazer com que os altos índices de acidentes sejam reduzidos. Não deixe de colocar em prática as regras básicas 
de segurança no trânsito e aconselhe seus colegas a fazerem o mesmo:

Motorista
Nunca conduzir os veículos com velocidade acima da permitida.
aumentar os cuidados quando estiver transitando próximo a escolas ou em ruas residenciais.
Usar adequadamente as vias, respeitando o espaço de pedestre e do ciclista.
Nunca dirigir sob efeito de alimentos pesados, bebidas alcoólicas ou outras substâncias tóxicas.
Usar sempre o cinto de segurança.

Ciclista
ao andar de bicicleta, vá sempre pela direita, próximo ao meio-fio ou acostamento.
Nunca andar na contramão e nunca agarrar a carroceria de um veículo em movimento.
Em um cruzamento, dar preferência para outro veículo que já estiver iniciando a manobra.
Sempre usar equipamentos de segurança como capacete e roupas claras durante a noite e em dias chuvosos.

Motociclista
Evite andar nas filas entre os carros.
Nunca realize ultrapassagens em curvas, faixas contínuas, pontes, chuva, serração, subidas ou descidas.
Sempre use o capacete.
ao realizar ultrapassagens, faça sempre pela esquerda;
Não ande pelo acostamento.

o trânsito em geral. É preciso des-
tacar que o extintor de incêndio é 
um equipamento extremamente 
útil para segurança, tanto é assim 
que o Contran manteve a sua exi-
gência para os veículos de trans-
porte de passageiros”, informou.

A chefe da Divisão de Edu-
cação para o Trânsito, Abima-
dabe Vieira, disse que a Semana 
Nacional do Trânsito é impor-
tante, porque as ações visam 
não só a conscientização dos es-
tudantes, mas, através delas, a 
sensibilização do maior número 
de pessoas envolvidas no trân-
sito, como pais, mães, irmãos e 
professores. 

“Temos que iniciar a mudan-
ça na formação das crianças e 
adolescentes desde a base, con-
forme dados no Detran-PB, cerca 
de 50% dos leitos ocupados em 
hospitais de João Pessoa são de 
pacientes provenientes de aci-
dentes no trânsito, seja ele de 
moto ou veículo, o que comprova 
a imprudência ou falta de respei-
to às leis do trânsito”, ressaltou.

No primeiro dia, foram realizadas ações educativas sobre o respeito à faixa de pedestres com a participação de escolas, palestras e simulação de resgate

FOTO: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com
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Conferência Estadual de Saúde 
é encerrada no Espaço Cultural
Evento discutiu propostas 
para o melhoramento do 
Sistema Único de Saúde

A 8ª Conferência Esta-
dual de Saúde foi encerra-
da nessa quinta-feira (17), 
no Espaço Cultural, em 
João Pessoa. Durante todo 
o dia foram realizados de-
bates, mesas, grupos de 
trabalho e rodas de conver-
sa discutindo propostas de 
melhorias do Sistema Úni-
co de Saúde. Além disso, na 
Tenda Paulo Freire houve o 
lançamento do livro sobre 
Saúde da Família. 

“Essa conferência é um 
momento importante para 
o Estado da Paraíba por ser 
o momento onde consoli-
damos as propostas para 
o melhoramento do SUS. 
Aproximadamente 1.300 
pessoas estão participando 
do evento, que é realizado 
a cada quatro anos, e é isso 
que queremos, a participa-
ção de todos em prol de um 
SUS melhor para todos”, dis-
se o presidente do Conselho 
Estadual de Saúde e da Con-
ferência, Eduardo Cunha.

Uma das delegadas par-
ticipantes da conferência, 
Maria Gouveia, ressaltou a 
importância da participação 
no evento. “Esse momento 
é de extrema importância 
para nós que desejamos um 
SUS digno para todos. Esta-
mos aqui lutando por isso, 
pelo nosso direito a um SUS 
de qualidade, por isso esse 
momento deve ser aprovei-
tado ao máximo com a cons-
trução de propostas com 

essa finalidade”, disse. 
Pela manhã, houve a 

continuação dos grupos de 
trabalho. À tarde, na Tenda 
Paulo Freire, foi realizado o 
lançamento do livro “Saúde 
da Família na Paraíba: expe-
riências e reflexões de pro-
fissionais e gestores do SUS”, 
pela Editora Imprell e pela 
Coleção Nuplar/UFPB. A pu-
blicação foi concebida no 
Curso de Especialização em 
Saúde da Família realizado 
pelo Departamento de Pro-
moção da Saúde/CCM/UFPB 
e Centro Formador de Recur-
sos Humanos da Paraíba (Ce-
for-PB). O livro reúne alguns 
dos trabalhos finais do curso.

Para Pedro Cruz, pro-
fessor da UFPB, o livro é 
importante por divulgar 
reflexões e experiências de 
trabalhadores e gestores 
do SUS em todo o Estado. 
“Na verdade, estamos cons-
truindo práticas, iniciativas 
e experiências para mostrar 
que o SUS que a gente acre-
dita não é apenas um sonho, 
ele pode se tornar realidade, 
e para isso, é preciso muita 
ousadia, coragem e criati-
vidade. O livro dá vez e voz 
para que os profissionais 
do SUS falem como isso é 
possível, e também tragam 
reflexões das dificuldades e 
obstáculos que eles sentem 
no cotidiano”, explicou.

Simultaneamente ao 
lançamento do livro, foi 
oferecido Reiki para os par-
ticipantes. “Como práticas 
integrativas, nós fazemos 
parte da Atenção Básica e 
estamos aqui com servido-
res que utilizam esse espaço 

pra aplicar o que aprende-
ram com a gente. Estamos 
aqui para divulgar as práti-
cas integrativas como uma 
forma de medicina tradicio-
nal, que hoje, com uma nova 
roupagem, chega como uma 
ferramenta de custo baixo 
pra fazer o trabalho preven-
tivo, trazendo ferramentas 
não invasivas, que as pes-
soas quando conhecem fi-
cam bem satisfeitas e saem 
indicando para todos os 
amigos, como por exemplo, 
a fitoterapia, yoga, Reiki, 
entre outros”, explicou a 
coordenadora de Práticas 

Integrativas do Município 
de Joao Pessoa, Mônica Ma-
ria da Silva.

Em seguida, foi dado iní-
cio à escolha dos delegados e 
a plenária final. “Ter a possi-
bilidade de fazer parte disso, 
de estar aqui lutando por um 
Sistema Único de Saúde de 
qualidade é uma honra para 
mim e faz desse momento 
algo ímpar na vida de todos 
que estão presentes. Mesmo 
em meio a tantos debates e 
discussões, no final estamos 
todos aqui com a mesma 
finalidade, e isso fortalece 
nossa luta”, disse a delegada 

participante da conferência, 
Luzia de Almeida.

As sugestões apresen-
tadas no evento estadual 
serão consolidadas para a 
15ª Conferência Nacional 
de Saúde, que acontecerá no 
período de 1º a 4 de dezem-
bro, em Brasília. 

Clementino Fraga
Durante os três dias de 

evento, uma equipe do Hos-
pital Clementino Fraga es-
teve presente com uma UTI 
móvel, para possíveis inter-
corrências. Sob a direção de 
Adriana Teixeira, a equipe 

com médico, enfermeiro e 
técnico em enfermagem rea-
lizou alguns atendimentos, 
como verificação de pressão 
e curativos.

“Os pacientes que tive-
ram alguma intercorrência 
foram atendidos e medica-
dos, ficaram em observação 
na UTI móvel, e foram libera-
dos após melhora do quadro 
clínico. Podemos dizer que 
nesse sentido o evento foi 
bem tranquilo, sem maiores 
problemas”, disse Apareci-
da Cavalcanti, enfermeira e 
coordenadora de Eventos do 
Hospital Clementino Fraga.

Na Tenda Paulo Freire, houve o lançamento do livro que reúne trabalhos finais do curso de especialização em Saúde da Família

Foto: Ricardo Puppe

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra a 
rede hospitalar do Estado, pro-
move no período de 22 a 25 deste 
mês, no Centro de Referência Es-
tadual de Saúde do Trabalhador 
(Cerest), o II Encontro Científico 
da Residência Multiprofissional 
em Saúde da Criança.

A coordenadora da Residên-
cia Multiprofissional em Saúde 
da Criança (Remusc), Ana Cláu-
dia Vieira Gomes, explicou que o 
evento terá como tema “Das Prá-
ticas Multiprofissionais à Amplia-
ção do Cuidado” e será destinado 
a todos os servidores do Comple-
xo de Pediatria Arlinda Marques 
de nível técnico e superior que 
tiverem interesse em atualizar-
se no que se refere à saúde da 
criança e do adolescente com um 
olhar multiprofissional.

Durante o encontro, acon-
tecerá o lançamento do site da 
Remusc e serão discutidos temas 
como: Ficha multiprofissional: 
Uma via para as práticas interdis-
ciplinares; avaliação e recomen-
dações nutricionais para crianças 
e adolescentes neuropatas; as-
sistência fisioterapêutica em ca-
sos de derrame pleural drenado; 
prevenção de úlceras por pres-
são; uso racional de medicamen-
tos: ações de otimização na far-
mácia e postos de enfermagem e  
as  boas práticas na prevenção da 

infecção relacionada à assistên-
cia à saúde.  Também serão ofe-
recidas ações de saúde para aos 
servidores a exemplo de verifica-
ção da pressão arterial, glicemia 
e outros serviços.

Com esse evento, segundo 
informou Ana Cláudia Vieira Go-
mes, a Remusc procura oferecer 
uma maior integralização junto 
aos profissionais do Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques, 
garantindo, assim, uma troca de 
experiências e informações, bem 
como qualificação profissional. 

Para o diretor-geral do Arlin-
da Marques, Bruno Leandro de 
Souza eventos como esse são im-
portantes porque além de servir 
como troca de experiências e de 
qualificação profissional entre os 
servidores, é mais uma forma de 
interação e de aproximação en-
tre eles.  

“Essa é uma das metas da 
gestão, ou seja, trabalhar de for-
ma conjunta sempre buscando o 
melhor para todos”, completou 
o diretor.  

As inscrições já estão aber-
tas e se estenderão até o dia do 
evento e os interessados em par-
ticipar desse encontro poderão 
fazer sua inscrição no Núcleo de 
Ensino e Pesquisa (NEP) do Com-
plexo de Pediatria Arlinda Mar-
ques. Ao final do evento, todos 
receberão certificados.

Residência multiprofissional é 
tema de encontro científico

SAÚDE DA CRIANÇA

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
53 praias do litoral paraiba-
no como apropriadas para o 
banho neste final de semana. 
A qualidade da água varia 
entre excelente, muito boa 
e satisfatória. Segundo o re-
latório semanal de balnea-
bilidade, apenas trechos das 
Praias do Jacaré, em Cabede-
lo; Manaíra e de Maceió, em 
Pitimbu, devem ser evitadas 
pelos banhistas.

No Município de Cabe-
delo, deve ser evitada a área 
localizada na margem direita 
do estuário do Rio Paraíba. Já 
no Município de João Pessoa, 
as pessoas não devem tomar 
banho em toda extensão de 
Manaíra.  Na área localizada 
no Município de Pitimbu, o 
trecho que fica 100 metros 
à direita e à esquerda da de-
sembocadura do Riacho En-
genho Velho não está apro-
priado para o banho.

A equipe da Coordena-

doria de Medições Ambien-
tais da Sudema divulga, se-
manalmente, a situação de 
balneabilidade das 56 praias, 
por meio de coleta de mate-
rial para análise nos municí-
pios costeiros do Estado. Em 
João Pessoa, Lucena e Pitim-
bu, que são praias localiza-
das em centros urbanos com 
grande fluxo de banhistas, o 
monitoramento é semanal. 
Nos demais municípios do 
litoral paraibano a análise é 
realizada mensalmente.

Sudema classifica 53 praias da 
Paraíba como próprias ao banho

BALNEABILIDADE

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) em parceria 
com a Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad), 
realiza nesta segunda-feira 
(21), Dia Nacional da Pessoa 
com Deficiência, a partir das 
9h, no Ponto de Cem Réis, 
uma panfletagem sobre os 
direitos da pessoa com defi-
ciência. Já às 14h, vai ser rea-
lizada uma sessão especial 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba em alusão à data.

Ainda na segunda-feira 
(21), haverá, a partir das 10h, 
a exposição Música e Vida, 

da Escola Especial de Música 
Juarez Johnson, na Fundação 
Espaço Cultural (Funesc). 

Durante todo o mês, fo-
ram promovidas atividades 
em toda Paraíba para cele-
brar a data com o objetivo 
de fortalecer a cidadania das 
pessoas com deficiência na 
Paraíba.

Atividades seguem até 
o fim do mês – Na terça-fei-
ra (22), na Funad acontece o 
debate sobre a Lei Brasileira 
de Inclusão, além de atendi-
mento e orientação pela Uni-
dade Móvel da Delegacia da 
Mulher. 

Já no dia 24, vai ser reali-
zado no Espaço Cultural, em 

João Pessoa, o Dia da Empre-
gabilidade. Na mesma data, a 
partir das 9h, na Secretaria 
de Esporte, Juventude e La-
zer (Sejel) acontecerá ativi-
dade sobre a sensibilização e 
vivência para acessibilidade.

Uma palestra na Central 
de Polícia de João Pessoa, 
sobre os direitos da pessoa 
com deficiência, vai marcar 
a programação do dia 25 de 
setembro. E para encerrar 
o mês, nos dias 29 e 30, em 
Picuí, vai ser realizada a for-
mação em Políticas Públicas 
Inclusivas para Pessoas com 
Deficiência, em parceria com 
o Ministério Público e a Pro-
motoria da Educação.

Ações marcam Dia Nacional da 
Pessoa com Deficiência em JP

CIDADANIA
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Paraíba
15

Operação apreende mercadorias 
e prende 37 pessoas em seis dias 
Ação ocorreu nas divisas 
da Paraíba com Rio Grande 
do Norte e Pernambuco

Corte de ponto na 
UFPB é descartado

O pró-reitor de Gestão de 
Pessoas da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Francisco Ramalho, 
assegurou que os salários do mês 
de setembro serão pagos normal-
mente em outubro aos professores. 
A garantia foi dada durante reunião, 
ontem, com representantes do Co-
mando Local de Greve dos docentes.

A reunião tratou da possibi-
lidade de corte de ponto dos pro-
fessores, considerando que outras 
universidades do País receberam 
um documento do Ministério do Pla-
nejamento solicitando informações 
sobre a paralisação. O pró-reitor 
disse que não recebeu a solicitação 
e que não adotará qualquer medida 
de corte de pontos. Ele informou, 
ainda, que os salários de setembro 
já foram programados, o que pode 
ser comprovado por meio do Sigepe.

Edital para seleção 
de mestrados 

A Coordenação da Pós-Gra-
duação em Ensino de Ciências e Edu-
cação Matemática da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou 
o edital da seleção para formação de 
novas turmas dos mestrados aca-
dêmico e profissional em Ensino de 
Ciências e Educação Matemática. Es-
tão sendo ofertadas 24 vagas para 
o Mestrado Acadêmico, sendo nove 
para a área de concentração Educa-
ção Matemática e 15 para a área de 
concentração Ensino de Ciências. Já 
para o profissional, são 25 vagas, 
sendo dez para a área de concen-
tração em Educação Matemática e 
15 para a área de concentração em 
Ensino de Ciências. Podem concorrer 
licenciados e bacharéis em Física, 
Matemática, Química, Biologia, Ciên-
cias, Pedagogia, Ciências da Compu-
tação e Estatística. 

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A previsão do tempo para 
hoje e amanhã é de possibilidade 
de chuva fraca em áreas isoladas 
da faixa litorânea e com céu va-
riando entre parcialmente nublado 
a claro, segundo a Aesa. Para o 
Brejo, a previsão é de céu nublado 
com possibilidade de chuva fraca 
em áreas isoladas. 

O Agreste deve ter fim de se-
mana de céu parcialmente nublado. 
A temperatura máxima na faixa 
litorânea deve alcançar 30ºC e a 
mínima 20ºC. No Brejo, máxima de 
26ºC e mínima de 17ºC. No Agres-
te, deve ficar entre 32ºC e 20ºC.  A 
previsão para Cariri-Curimataú, Alto 
Sertão e Sertão é de céu parcial-
mente nublado. No Cariri-Curimataú, 
a temperatura deve ficar entre 33ºC 
e 18ºC; no Alto Sertão, 35ºC e 20ºC, e 
no Sertão, entre 36ºC e 19ºC. 

Sine-JP atende no 
Espaço Cultural

O Sistema Nacional de Empre-
go de João Pessoa (Sine-JP) não fará 
atendimento para cadastro e enca-
minhamento às vagas de emprego 
na sua sede no Varadouro, desta se-
gunda-feira (21) a sexta-feira (25). 
Os serviços serão prestados no 
Espaço Cultural José Lins do Rêgo, 
onde vai ocorrer o Projeto Trabalho 
de Todos, organizado pelo Ministério 
Público do Trabalho na Paraíba para 
oferecer capacitação e acesso ao 
emprego aos trabalhadores. Apenas 
a requisição ao Seguro-Desemprego 
será feita na sede do Varadouro. 

O atendimento do Sine-JP no 
evento será das 12h às 17h, na se-
gunda-feira; das 8h às 17h, de terça 
a quinta-feira, e de 8h ao meio-dia 
na sexta-feira. Para ter acesso ao 
serviço, é preciso apresentar Car-
teira de Trabalho, RG, CPF e currículo. 

O resultado da Operação 
Temática de Enfrentamen-
to aos Crimes Contra o Fisco 
e Saúde Pública (Otefis) foi 
apresentado na manhã de 
ontem, em entrevista coleti-
va realizada na sede do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB), que participou da 
ação por meio do Programa 
de Proteção de Defesa do 
Consumidor (MP-Procon). No 
total, foram retidas mercado-
rias no valor de R$ 1,8 milhão 
na operação, desenvolvida 
entre 12 e 16 de setembro.

Foram apreendidas 8,5 
toneladas de alimentos, 17 
veículos, 7.887 itens de con-
trabando, 133 quilos de en-
torpecentes (maconha, crack, 
cocaína, anfetaminas e bar-
bitúricos), 825 unidades de 
medicamentos, 15 toneladas 
de carregamento de miné-
rios, oito documentos falsi-
ficados, quatro armas e 37 
munições. 

Durante os seis dias, fo-
ram registradas 108 ocorrên-
cias por parte da PRF, 45 pela 
Receita Estadual do Rio Gran-
de do Norte e outras 52 pela 
Receita da Paraíba. No total, 
600 veículos de cargas foram 
fiscalizados. Foram autuadas 
pela Receita Estadual 97 pes-
soas, totalizando em R$ 300 
mil em multas aplicadas. Ou-
tras 37 pessoas foram presas, 
sete veículos roubados foram 
recuperados, quatro ocor-
rências de crime ambiental 
e cinco estrangeiros foram 
encaminhados para a Polícia 
Federal. 

A operação foi realizada 
nas divisas da Paraíba com 
os estados do Rio Grande do 
Norte e Pernambuco em uma 
ação conjunta entre o Minis-
tério Público da Paraíba, Se-
cretarias de Receita Estadual 
da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, Polícia Militar da Para-
íba, Polícia Civil, Agências de 
Vigilância Sanitárias da PB e 
RN, Instituto de Desenvolvi-
mento Econômico e Social de 
Fronteira (Idesf), Fórum Na-
cional de Combate à Pirataria 
(FNCP), Associação Brasileira 
de Automação (GS1) e a Em-
baixada dos Estados Unidos. 

A operação
A Operação Temática de 

Enfrentamento aos Crimes 
Contra o Fisco e Saúde Pú-
blica é um projeto desenvol-
vido pela Polícia Rodoviária 
Federal, através da Divisão 
de Combate ao Crime. Des-
de 2012, a PRF visa difundir 
ações e técnicas que causam 
o combate ao contrabando, 
desvio, crimes tributários, 
além de falsificação, fabrica-
ção, transporte, comércio e 
outras atividades ilícitas que 
envolvem medicamentos e 
produtos que ofereçam risco 
à saúde pública.

O principal propósito é 
prover agentes públicos, es-
pecialmente envolvidos em 
segurança pública, de maio-
res condições de trabalho 
integrado. Esta foi a décima 
edição da operação, integran-
do agentes do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambu-
co, que foi recentemente re-
conhecida como a principal 
ação de repressão à pirata-
ria no Brasil, conquistando o 
prêmio Nacional de Combate 
à Pirataria, órgão colegiado 
do Ministério da Justiça. 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Resultado da operação foi divulgado na manhã de ontem, durante entrevista coletiva na sede do Ministério Público da Paraíba

Uma ação das Polícias Mili-
tar e Civil prendeu, no começo 
da manhã de ontem, durante 
operação realizada na comuni-
dade do Gurugi, na cidade do 
Conde, Williams Pereira Gomes, 
de 42 anos, suspeito de atuar 
no tráfico de drogas, explosões 
a bancos e em vários assaltos a 
granjas na região. 

Contra ele, havia dois man-
dados de prisão.Um dos man-
dados era por ele ter deixado 
de cumprir a pena por roubo no 
regime semiaberto, na Cadeia 
Pública de Alhandra, de onde 
ele estava foragido desde 2012. 
O outro mandado, expedido 
neste mês, foi novamente por 
roubo, formação de quadrilha 
e tráfico de drogas. 

De acordo com o capitão 
Kelton Pontes, comandante da 
1ª Companhia Independente, 
responsável pelo policiamento 
no Litoral Sul do Estado, o local 
onde ele estava morando foi 
descoberto depois de levanta-
mentos realizados pelos Núcle-
os de Inteligência da 1ª Compa-

nhia Independente da Polícia 
Militar e Batalhão Ambiental.

 “Os dois Núcleos de Inteli-
gência receberam a informação 
do local e foi montada a ope-
ração, que contou com mais 
de 20 policiais. O suspeito che-
gou a atirar contra as equipes 
para tentar escapar da prisão 
e acabou baleado com tiros de 
raspão, sendo socorrido para 
atendimento no Hospital de 
Emergência e Trauma da capi-
tal”, detalhou.

Na residência, foram apre-
endidas duas armas de fogo, 
munições e 200 gramas de ma-
conha - distribuídos em cigar-
ros, papelotes e tablete. A com-
panheira dele, Luana Guiomar 
Martins do Nascimento, de 34 
anos, também foi presa. Ela é 
acusada de atuar com ele no 
tráfico da comunidade.

O material apreendido e 
a mulher presa foram levados 
para a Delegacia da Polícia Civil, 
em Alhandra. Após receber alta, 
Williams Pereira vai ser apresen-
tado na mesma delegacia.

Suspeito de assassinatos 
Na noite de quinta-feira 

(17), a Polícia Militar prendeu 
um homem suspeito de mais 
de dez homicídios ocorridos 
no bairro de Mandacaru, em 
João Pessoa, sempre com a ca-
racterística de deixar facas en-
cravadas no corpo das vítimas. 

Wergtton Victtor de Melo 
Silva, de 23 anos, foi preso por 
policiais da Unidade de Polícia 
Solidária do bairro de Manda-
caru. De acordo com o sargen-
to Afonso Barbosa, a viatura 
comandada por ele realizava 
rondas e abordou o acusado, 
reconhecendo-o em seguida. 

“Ele já era procurado por 
causa das acusações que pe-
sam contra ele e tinha man-
dado de prisão pelo crime 
de homicídio, expedido pelo 
Tribunal do Júri da Capital”, 
disse.

Wergtton Victtor de Melo 
Silva foi apresentado na Dele-
gacia de Homicídios, na Nova 
Central da Polícia Civil, no 
bairro do Geisel.

Preso suspeito de explosões a bancos 
NO LITORAL SUL

MJ vai implantar Centro de Comando na PB

O Ministério da Justiça 
vai implantar na Paraíba o 
CICC (Centro Integrado de 
Comando e Controle). A cria-
ção do centro será tema de 
reunião, na próxima quarta-
-feira (23), na sede da Secre-
taria de Segurança e Defesa 
Social, em João Pessoa, com 
a presença de técnicos do ór-
gão federal e representantes 
da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública e de órgãos 
de segurança do Estado, a  

exemplo da Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social, Polí-
cia Militar, Corpo de Bombei-
ros Militar e outros órgãos 
de defesa pública.

A Paraíba é um dos 15 
estados que ainda não pos-
suem o CICC. O Governo 
Federal vai investir mais 
de R$ 300 milhões para a 
implantação desse projeto 
nesses estados. Por meio de 
tecnologia e inteligência, as 
unidades deverão reforçar as 
políticas públicas de enfren-
tamento ao crime e à violên-
cia nas cinco regiões do País.

Até o fim de outubro, 
técnicos do Ministério da 
Justiça devem finalizar a 
primeira fase de modela-
gem do projeto. Participam 
da iniciativa, equipes da 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp) e 
da Secretaria Extraordinária 
de Segurança para Grandes 
Eventos (Sesge), vinculadas 
ao ministério. A Empresa 
Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infraero) 
presta apoio técnico de in-
fraestrutura.

Segundo o titular da Ses-

ge do MJ, Andrei Rodrigues, 
nas visitas às capitais que 
irão abrigar as novas uni-
dades, os técnicos buscam 
adequar os projetos de tec-
nologia e logística dos CICCs 
às necessidades dos órgãos 
municipais, estaduais e fede-
rais que atuam em cada uma 
dessas localidades.

O Centro Integrado de 
Comando e Controle Regio-
nal teve importante partici-
pação nas decisões opera-
cionais durante a Copa do 
Mundo Fifa, realizada ano 
passado no Brasil.

SEGURANÇA PÚBLICA

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Lewandowski rebate Cunha 
sobre doações de empresas 
a campanhas eleitorais

Página 18

MOMENTO É OPORTUNO?

Greve nas federais divide docentes
Paralisação nas Instituições 
de Ensino Superior já atinge 
22 estados brasileiros

Mapa do movimento

A Executiva Estadual 
do Partido dos Trabalha-
dores na Paraíba (PT-PB) 
decidiu na manhã de on-
tem, em reunião extraor-
dinária realizada na capi-
tal, romper com o prefeito 
de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo, após o repentino 
anúncio do gestor de se 
desfiliar do partido pelo 
qual foi eleito, em 2012, 
para um mandato de qua-
tro anos. 

O primeiro ponto con-
siderado pelo documen-
to da comissão executiva 
destaca como agravante o 
rumo político tomado por 
Cartaxo. “A surpresa com 
que o partido foi tomado 
pelo ato de tamanha im-
portância, agravando-se 
por sua escolha por um 

partido conservador, cuja 
política nega todo o seu 
discurso anterior”.

Luciano Cartaxo dei-
xou o PT e foi para o PSD, 
partido que apesar de ser 
conservador, como afir-
mam os petistas, faz parte 
da base de sustentação do 
governo da presidente Dil-
ma Rousseff, o que, para 
muitos petistas é conside-
rado um contrassenso.

Outro ponto da nota 
destaca que vários progra-
mas executados pela Pre-
feitura de João Pessoa são 
executados com recursos 
do governo federal, como 
o Minha Casa, Minha Vida, 
e que a vitória do prefeito 
nas eleições de 2012 se 
deve ao trabalho do par-
tido. “Não haveria candi-

datura, nem mandato de 
Luciano Cartaxo, não fosse 
o PT e a sua militância”, 
afirma a nota.

Por fim, a Executiva 
Estadual do PT, em deci-
são aprovada por unani-
midade, pede que todos 
os filiados ao partido que 
mantêm algum vínculo 
com a gestão municipal 
entreguem seus cargos.

“Continuar acredi-
tando em um modelo de 
relacionamento e organi-
zação politica com base 
no debate de ideias e con-
vicções. Desta forma, de-
liberamos que todos os 
filiados e filiadas que es-
tão compondo o governo 
Municipal de João Pessoa 
entreguem seus cargos ao 
atual gestor”.

Executiva Estadual do PT 
rompe com prefeito da capital

CARGOS ENTREGUES Cunha e Motta 
assistem à derrota 
do Flamengo no 
Mané Garrincha

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, e o deputado paraibano 
Hugo Motta, ambos do PMDB, 
assistiram na quinta-feira, 17, 
à derrota do flamengo por 2 a 
0 diante do Coritiba na partida 
que encerrou a 26ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O jogo 
foi realizado no Estádio Mané 
garrincha, em Brasília. 

Aquele 2 a 0 não foi a úni-
ca derrota de Cunha.  A votação 
em 8 a 3, à tarde, no Supremo 
Tribunal Federal pelo fim das 
doações de empresas a campa-
nhas teria sido a primeira.

Para quem sofre 
com a desestrutura-
ção do calendário o 
problema fica ainda 
mais complicado, pois 
se torna inviável qual-
quer planejamento 
acadêmico e desmoti-
va alunos, professores 
e funcionários. Ma-
theus Gaudêncio de-
fendeu recentemente 
a tese de doutorado 
em Ciências da Com-
putação na Universi-
dade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), 
mas confessa que a 
turma de Pós-Gradu-
ação foi afetada pela 
greve e pela crise. 

O prejuízo para 
eles não diz respei-
to às aulas, pois elas 
continuaram aconte-
cendo. O problema 
foi financeiro e recaiu 
sobre os alunos. “Hou-

ve corte de verbas da 
Proape [Programa e 
Apoio à Participação 
de Eventos] e, embora 
eu não tenha sofrido 
com essa mudança, 
muitos colegas não 
tiveram condições de 
manter o bom anda-
mento das suas defe-
sas”, explica.

Há uma semana, 
Matheus foi aprovado 
em um concurso para 
professor efetivo da 
UFPB, que também 
está em greve. Ele de-
fende a luta dos pro-
fessores, mas acredita 
que todos deveriam 
se conscientizar da 
situação do país. “A 
minha ideia é cons-
truir junto, tentar fa-
zer parte da classe de 
uma maneira trans-
formadora. Posso tra-
zer mudanças”, disse.

Comunidade prejudicada

Universidade Federal 
do Acre

Universidade Federal  
do Amapá

Universidade Federal 
do Pará / Universi-
dade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará / 

Universidade Federal 
do Oeste do Pará

Universidade Federal do 
Amazonas / Universida-

de Federal Rural  
da Amazônia

Universidade Federal  
de Rondônia

Universidade Federal  
de Roraima

Universidade 
Federal de Tocantins

Instituto Federal 
do Piauí / 

Universidade 
Federal do Piauí

Universidade 
Federal da Paraíba 

/ Universidade 
Federal de 

Campina Grande / 
Instituto Federal 

da Paraíba

Universidade Federal 
Rural do Semiárido

Universidade 
Federal de Alagoas

Universidade 
Federal de Sergipe

Universidade do Vale do São 
Francisco

Universidade Federal da Bahia / 
Universidade do Recôncavo da 
Bahia / Universidade Federal do 
Oeste da Bahia

Universidade Federal  
do Maranhão

Universidade 
Federal de 

Goiás

Universidade Federal Fluminense 
/ Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal dos Vales do Jequiti-
nhonha e Mucuri / Universidade Federal de 
Lavras / Universidade Federal de Juiz de 
Fora / Instituto Federal Sudeste de Minas 
Gerais / Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro

Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira / Universidade 
Federal do Ceará / Universida-
de Federal do Cariri

Universidade Federal do 
Mato Grosso / Instituto 
Federal do Mato Grosso

Universidade Federal  
de Santa Catarina

FOTO: Joel Rodrigues/Estadão Conteúdo

Universidade Federal 
da Grande Dourados / 

Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul

Dani Fechine
Especial para A União

Há mais de 90 dias cer-
ca de 45 universidades fe-
derais estão em greve por 
tempo indeterminado. Des-
de a deflagração, contes-
ta-se se realmente é opor-
tuno manter as atividades 
paralisadas enquanto o 
país vive um momento de 
recessão econômica e uma 
crise política que já atingiu 
grandes proporções. Com 
as aulas paradas, salas de 
aula vazias e os objetivos 
dos docentes não alcança-
dos, prejudicam-se alunos 
e professores.

Mas para muitos a cau-
sa da categoria dos pro-
fessores federais é justa e 
maior. Porém, a greve tem 
sido capaz de deixar “uma 
categoria parada por meses 
na indiferença geral”, como 
escreveu giuseppe Tosi, do-
cente da UfPB em artigo 
publicado no jornal O Es-
tado de S. Paulo. “O cenário 
de crise tem que ser enfren-
tado, tanto pelo público, 
como pelo privado”, disse 
o presidente da Associação 
dos Docentes da Univer-
sidade federal da Paraíba 
(ADUfPB), Jaldes Meneses. 
Ele e a professora Zulmi-
ra Nóbrega, coordenadora 
do curso de Jornalismo da 
UfPB, acreditam que o mo-
mento da greve é o atual.

Nos últimos dias, o go-
verno federal anunciou um 
bloqueio de gastos no orça-
mento de 2016 e nesse pa-
cote fiscal estão inseridas 
algumas questões que para 
os professores federais são 
dignas de protesto, como o 
fim do abono permanência, 
que remunera os servido-
res que já atingiram a idade 
para se aposentar, mas per-
manecem na função. Jaldes 
Meneses também destaca a 
decisão do governo federal 
de suspender os concursos 

públicos. “Isso é uma ata-
que frontal ao serviço pú-
blico. A greve é necessária”, 
disse.

Zulmira Nóbrega con-
corda. No início da greve, 
a professora do curso de 
Jornalismo considerava o 
momento e a greve inopor-
tunos. Depois do anúncio 
das medidas do pacote de 
corte, mudou de opinião. “O 
momento da greve é agora, 
pois é preciso inviabilizar 
o pacote fiscal. É tempo de 
fortalecer a luta. Acredito 
que as propostas podem ser 
alteradas”, frisou. Ao contrá-
rio do professor de Enge-
nharia Civil da UfPB, giva-
nildo Azeredo, que acredita 
que a greve já ultrapassou o 
limite e já deveria ter acaba-
do há muito tempo. 

O que se percebe é que 
não é a luta que está en-
fraquecida ou desgastada, 
mas sim a greve, que não 
consegue andar muito bem. 
Muitos se colocam con-
tra o movimento, mas não 
apresentam outra forma 
de buscar o respeito. Para 
o professor do Programa 
de Pós-graduação em Di-
reitos Humanos da UfPB, 
giuseppe Tosi, seria possí-
vel negociar com o gover-
no sem parar as atividades 
e mobilizando a categoria. 
givanildo Azeredo caminha 
na mesma lógica. “Precisa-
se de algo mais intensivo. O 
problema não é o governo, 
a crise é mundial. É preciso 
intensificar um movimen-
to”, esclareceu.

O presidente da ADU-
fPB não nega que o mo-
mento é delicado e difícil 
para deflagrar e manter 
uma greve, mas também 
afirma que tem valido a 
pena as 12 assembleias que 
já ocorreram. “Só haverá 
perdas e ganhos quando a 
greve terminar”, disse. Para 
giuseppe Tosi as perdas já 
estão acontecendo. “O pres-
tígio e a respeitabilidade 
do professor perderam os 
valores. É o bem imaterial 
mais precioso que estamos 
perdendo”, afirmou.
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Dono da UTC admite ter repassado 
R$ 600 mil a ex-deputado federal
Ricardo Pessoa revela que 
Argôlo esteve em seu 
escritório 5 ou 6 vezes

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo 

Uma outra forma de 
resolver conflitos

O dono da empreiteira 
UTC Engenharia, Ricardo 
Pessoa, afirmou em depoi-
mento na quinta-feira, 17, 
que deu R$ 600 mil ao ex-
deputado Luiz Argôlo (ex-PP, 
hoje afastado do SD-BA) para 
campanha eleitoral de 2012, 
na Bahia. Segundo o execu-
tivo, os recursos saíram do 
caixa 2 da empresa, contro-
lado pelo doleiro Alberto 
Youssef, personagem central 
da Operação Lava Jato.

“Eu fiz uma contribuição 
para Luiz Argôlo de R$ 150 
mil para o partido, já era So-
lidariedade, eu acho. Eu dei 
também recursos a ele nessa 
fase de 2012 para que ele fi-
zesse campanha dos prefei-
tos e vereadores ou coisa pa-
recida”, disse o empreiteiro.

Ricardo Pessoa explicou 
as transações ao juiz federal 

Sérgio Moro, que conduz as 
ações da Lava Jato. “Oficiais 
foram os R$ 150 mil para o 
partido ou para a campanha 
dele. O que ele fez em 2012 
foi tudo em espécie, 3 ou 4 
parcelas que totalizaram R$ 
600 mil. Quem entregou foi 
Alberto Youssef. Eu tinha re-
cursos de caixa 2 com Alber-
to Youssef, o volume era alto. 
Posso dizer que Alberto You-
ssef era quem guardava os 
recursos do caixa 2 da UTC. 
Era só dizer para Alberto 
que ele podia sacar e forne-
cer para o Luiz Argôlo.”

Presidente da UTC Enge-
nharia, ele é apontado pelo 
Ministério Público Federal e 
pela Polícia Federal como o 
presidente do ‘clube vip’ das 
empreiteiras que se apossa-
ram de contratos bilionários 
da Petrobras entre 2004 e 
2014. O empreiteiro é um 
dos delatores da Lava Jato.

Pessoa foi preso em 
novembro de 2014, na Ope-
ração Juízo Final, etapa da 
Lava Jato que derrubou o 
braço empresarial do esque-

ma de propinas na estatal. O 
delator foi para regime do-
miciliar em março deste ano.

Luiz Argôlo está preso 
desde 10 de abril deste ano. 
Ele é acusado de corrupção 
e lavagem de dinheiro e res-
ponde a uma ação penal na 
13ª Vara Federal, em Curiti-
ba, base da Lava Jato.

No depoimento, o exe-
cutivo contou que conheceu 
Luiz Argôlo no fim de 2011 
ou no início de 2012. Segun-
do ele, Alberto Youssef levou 
o então parlamentar à UTC.

“O deputado Luiz Ar-
gôlo era um deputado pro-
missor, jovem, e foi com o 
Alberto lá conversar comigo 
e trocar ideias sobre política, 
sobre o que podia ser feito. 
Eu considerava, e considero, 
o Luiz Argôlo como um par-
lamentar que tivesse futuro, 
tinha boas ideias, era baiano. 
Depois que ele foi a primeira 
vez, na segunda vez eu já sa-
bia que ele, filho do Manoe-
lito Argôlo, tinha um reduto 
eleitoral no interior da Bahia 
que era interessante e tinha 

boas relações no Congresso. 
Eu resolvi me relacionar com 
ele”, contou Ricardo Pessoa.

O empreiteiro confir-
mou pagamento de propina 
à diretoria de Abastecimen-
to da Petrobras, ligada ao 
PP - este partido com PT e 
PMDB são suspeitos de lo-
tear diretorias da Petrobras 
para arrecadar propina em 
grandes contratos, median-
te fraudes em licitações e 
conluio de agentes públicos 
com empreiteiras organiza-
das em cartel. O esquema 
instalado na estatal foi des-
baratado pela força-tarefa 
da Lava Jato. O executivo 
disse não saber se Luiz Ar-
gôlo era beneficiário da pro-
pina oriunda de contratos 
da estatal.

De acordo com o em-
preiteiro, Argôlo, cujo apeli-
do seria Bebê Johnson, este-
ve em seu escritório “umas 
5 ou 6 vezes” entre 2011 e 
2014. Nos encontros, afir-
mou Ricardo Pessoa, eram 
tratados repasses da UTC 
para Argôlo.

A humanidade, especialmente sob o patriarcado, conhe-
ceu conflitos de toda ordem. A forma predominante de resolvê
-los foi e é a utilização da violência, para dobrar o outro e enqua-
drá-lo numa determinada ordem. Esse é o pior dos caminhos, 
pois deixa nos vencidos um rastro de amargura, humilhação 
e de vontade de vingança. Estes sentimentos suscitam uma 
espiral da violência que hoje ganha especialmente a forma de 
terrorismo, expressão da vingança dos humilhados. Será esta a 
única forma de os seres humanos resolverem suas contendas?

Houve alguém que se considerava “um louco de Deus” 
(pazzus Dei), Francisco de Assis, que poderia ser também o 
atual Francisco de Roma, que como o primeiro perseguiu outro 
caminho. O anterior era o de ganha-perde. Este último, o ganha-
ganha, esvaziando as bases para o espírito belicoso.

Tomemos exemplos da prática de Francisco de Assis. 
Sua saudação usual era desejar a todos: “paz e bem”. Pedia 
aos seguidores: ”Todo aquele que se aproximar, seja amigo 
ou inimigo, ladrão ou bandido, recebam-no com bondade” 
(Regra não bulada, 7).

Consideremos a estratégia de Francisco face à violên-
cia. Tomemos duas legendas, que, como legendas, guardam o 
espírito melhor que a letra dos fatos: os ladrões do Borgo San 
Sepolcro e o lobo de Gubbio (Fioretti, c. 21).

Um bando de ladrões se escondia nos bosques e saquea-
va a redondeza e os transeuntes. Movidos pela fome foram ao 
eremitério dos frades para pedir comida. São atendidos mas 
não sem remorsos destes: ”Não é justo que demos esmola a esta 
casta de ladrões que tanto mal faz neste mundo”.

Apresentam a questão a Francisco. Este sugeriu a se-
guinte estratégia: levar ao bosque pão e vinho e gritar-lhes: 
”Irmãos ladrões, vinde cá; somos irmãos e lhes trouxemos 
pão e vinho. Felizes, comem e bebem. Em seguida falem-
lhes de Deus; mas não lhes peçam que abandonem a vida 
que levam porque seria pedir demais; apenas peçam que, 
ao assaltar, não façam mal às pessoas”.

Numa outra vez, aconselha Francisco, levem coisa me-
lhor: queijo e ovos. Mais felizes ainda os ladrões se refeste-
lam. Mas ouvem a exortação dos frades: “larguem esta vida 
de fome e sofrimento; deixem de roubar; convertam-se ao 
trabalho que o bom Deus vai providenciar o necessário para 
o corpo e para a alma”. Os ladrões, comovidos por tanta bon-
dade, deixam aquela vida e alguns até se fizeram frades.

Aqui se renuncia ao dedo em riste acusando e conde-
nando em nome da aproximação calorosa e da confiança na 
energia escondida neles de ser outra coisa que não ladrões. 
Supera-se todo maniqueísmo que distribui a bondade de um 
lado e a maldade do outro. Na verdade, em cada um se escon-
de um possível ladrão e um possível frade. Com terno afeto se 
pode resgatar o frade escondido dentro do ladrão. E ocorreu.

Claramente aparece esta estratégia da renúncia da vio-
lência na legenda do lobo de Gubbio que atacava a população 
da pequena cidade. Supera-se de novo a esquematização: de 
um lado o “lobo grandíssimo, terrível e feroz”, e do outro o povo 
bom, cheio de medo e armado. Dois atores se enfrentam cuja 
única relação é a violência e a destruição mútua.

A estratégia de Francisco não é buscar uma trégua ou 
um equilíbrio de forças sob a égide do medo. Nem toma 
partido de um lado ou de outro, num falso farisaísmo: “mau 
é o outro, não eu, e por isso deve ser destruído”. Ninguém 
se pergunta se dentro de cada um não pode se esconder um 
lobo mau e, ao mesmo tempo, um bom cidadão?

O caminho de Francisco é desocultar esta união dos 
opostos e aproximar a ambos para que possam fazer um pacto 
de paz. Vai ao lobo e lhe diz: ”irmão lobo, és homicida péssimo 
e mereces a forca; mas também reconheço que é pela fome 
que fazes tanto mal. Vamos fazer um pacto: a população vai te 
alimentar e tu deixarás de ameaçá-la”.

Em seguida se dirige à população e lhes prega: ”Vol-
tem-se para Deus, deixem de pecar. Garantam alimento 
suficiente ao lobo e assim Deus os livrará dos castigos eter-
nos e do lobo mau”. Diz a legenda que a cidadezinha mudou 
de hábitos, decidiu alimentar o lobo e este passeava entre 
todos, como se fosse um manso cidadão.

Houve intérpretes que leram essa legenda como uma me-
táfora da luta de classes. Pode ser. O fato é que a paz conseguida 
não foi a vitória de um dos lados, mas a superação dos lados 
e dos partidos. Cada um cedeu, verificou-se o ganha-ganha e 
irrompeu a paz que não existe em si, mas que é fruto de uma 
construção coletiva entre os cidadãos e o lobo.

Conclusão: Francisco não acirrou as contradições nem 
remexeu a dimensão sombria onde se acoitam os ódios. Confiou 
na capacidade humanizadora da bondade, do diálogo e da 
mútua confiança. Não foi um ingênuo. Sabia que vivemos na 
“regio dissimilitudinis”, no mundo das desigualdades (Fioretti c. 
37). Mas não se resignou a esta situação decadente. Intuía que, 
para além da amargura, vigora no fundo de cada criatura uma 
bondade ignorada a ser resgatada. E o foi.

Chegará o dia em que os seres humanos assumirão 
a inteligência cordial e espiritual, cuja base biológica os 
novos neurólogos identificarão e que completa a razão 
intelectual que divide e atomiza. Então teremos inaugurado 
o reino da paz e da concórdia.

O lobo seguirá lobo mas não ameaçará mais ninguém.

(Reproduzido de adital.com.br)

Da Agência Estado

André Ítalo Rocha
Da Agência Estado

O secretário-adjunto 
de Assuntos Internacio-
nais do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e 

Gestão, Carlos Lampert, 
afirmou nessa sexta-fei-
ra, 18, que a desacelera-
ção da economia da China 
não preocupa o governo 
no que se refere à atração 
de investimentos chineses 

Governo aposta em diversificação
RELAÇÕES COM A CHINA

para o Brasil. “Quando se 
fala em desaceleração da 
China, você está falando de 
um patamar muito alto que 
está passando para um pa-
tamar ainda alto”, explicou.

“A China tem uma de-
manda por produtos bra-
sileiros e um potencial 
grande de investimentos 
no Brasil, à procura de 
maior rentabilidade para o 
seu capital, que é bastante 
volumoso”, acrescentou. 
Segundo ele, o governo 
brasileiro aposta em uma 
diversificação das rela-
ções com a China para dar 
“maior valor agregado aos 
investimentos”.

As declarações de 
Lampert foram dadas após 
apresentação do Programa 
de Investimento em Logís-
tica (PIL) para investidores 
chineses, em evento rea-
lizado em São Paulo pelo 
Grupo de Líderes Empresa-
riais (Lide China) e o Clube 
de Empresários Chineses 
(BCEC).

O secretário disse que 
este é o momento de estrei-
tar as relações com os chi-
neses, que, segundo ele, es-
tão muito interessados em 
investir na Transoceânica, 
projeto de ferrovia que de-
verá ligar os portos brasi-
leiros ao Oceano Pacífico.

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewando-
wski, afirmou nessa sex-
ta-feira, 18, que não pre-
tende entrar em discussão 
com o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), mas negou 
que as eleições municipais 
de 2016 ficarão em um 
“limbo” judiciário depois 
que o Supremo conside-
rou inconstitucionais doa-
ções de empresas para 
partidos e candidatos.

“Não quero polemi-
zar com o presidente da 
Câmara, mas entendo 
que a decisão foi extre-
mamente clara e as nor-
mas valerão para as pró-
ximas eleições”, afirmou 
Lewandowski, durante 
cerimônia que iniciou as 
audiências de custódia no 
Rio de Janeiro.

Segundo o presiden-
te do STF, a decisão do Su-

premo, por ter sido toma-
da a mais de um ano da 
eleição, será aplicada em 
2016 sem que sejam pos-
síveis questionamentos 
jurídicos sobre a questão. 
“A meu juízo, a procla-
mação foi extremamente 
clara e a maioria foi ex-
tremamente expressiva”, 
disse o ministro.

Lewandowski foi um 
dos oito magistrados fa-
voráveis à inconstitucio-
nalidade das doações pri-
vadas. Houve três votos a 
favor da manutenção do 
financiamento de campa-
nhas por empresas.

Para o presidente do 
Supremo, o julgamen-
to está encerrado. No 
caso de a presidente Dil-
ma Rousseff sancionar o 
texto da minirreforma 
eleitoral aprovada na Câ-
mara, que mantém o fi-
nanciamento privado, Le-
wandowski indicou que a 
Suprema Corte declarará 
novamente a inconstitu-
cionalidade da lei.

Lewandowski rebate Eduardo Cunha 
DOAÇÕES DE EMPRESAS PARA CAMPANHAS

Luciana Nunes leal
Da Agência Estado

Presidente do STF assegura que decisão valerá para 2016

FOTO: Nelson Jr./STF
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PolíticasMundo

Hungria instala cerca de arame
farpado para barrar migrantes

O primeiro-ministro da 
Hungria, Viktor Orban, anun-
ciou ontem o início da instala-
ção de uma barreira de arame 
farpado na fronteira com a 
Croácia para se proteger dos 
milhares de migrantes que 
pretendem alcançar a Europa 
Ocidental.

“Os trabalhos para o 
bloqueio da fronteira come-
çaram e parece que não po-
demos contar com ninguém”, 
declarou Orban, numa entre-
vista à rádio pública depois 
da chegada de milhares de 
migrantes da vizinha Croácia, 
cujas autoridades consideram 
“saturada” a capacidade de 
acolhimento.

Ao início da tarde, a Cro-
ácia começou a encaminhar 
os migrantes que estão no 
seu território para a fronteira 
com a Hungria. A barreira vai 
ser instalada ao longo de 41 
quilômetros de terra, acres-
centou o primeiro-ministro. 
Os restantes 330 quilômetros 
de fronteira entre os dois paí-
ses estão delimitados pelo Rio 
Drave, de difícil travessia.

“Seiscentos soldados es-
tão já no local, 500 vão che-
gar durante o dia e 700 serão 
enviados durante o fim de 
semana”, explicou. Na região, 
encontram-se também 200 
agentes policiais, estando 
prevista a chegada durante o 
dia de mais uma centena e de 
mais 500 no fim de semana. 
“Vai ser impossível esconder-
-se atrás do mais pequeno 
monte de terra. Defendere-
mos as nossas fronteiras”, de-
clarou Orban.

A Hungria, defensora de 
uma linha dura contra os mi-
grantes, tinha já levantado 
uma barreira ao longo dos 
175 quilômetros da fronteira 
com a Sérvia, por onde passa-
vam a maioria dos requeren-
tes de asilo que pretendem 
alcançar os países ricos do 
Oeste ou Norte da Europa.

Mais de 200 mil migran-

tes, sobretudo oriundos do 
Médio Oriente e em fuga de 
zonas de guerra, passaram 
pela Hungria, principalmente 
vindos da Sérvia, desde o iní-
cio do ano.

A fronteira da Sérvia 
com a Hungria está fechada 
desde terça-feira (15) e mi-
lhares de pessoas procuram 
uma nova rota através da vi-
zinha Croácia. Dali esperam 
poder continuar o trajeto 
pela Eslovénia, a oeste, ou 
pela Hungria, a norte.

A polícia húngara anun-
ciou hoje que 453 migrantes, 
sobretudo sírios e afegãos, 
entraram ilegalmente na 
Hungria, a partir da Croácia, o 
que é passível, de acordo com 
a nova legislação em vigor na 
terça-feira, de ser punido com 
pena de prisão. “A rota dos 
Balcãs ocidentais continua 
existindo. O bloqueio da fron-
teira da Sérvia com a Hungria 
não impediu novas entradas”, 
disse o chefe do governo.

A Hungria foi alvo de no-
vas críticas internacionais de-
pois dos violentos confrontos, 
na quarta-feira (16), na fron-
teira com a Sérvia. A polícia 
respondeu as pedras atiradas 
pelos migrantes com canhões 
de água e granadas de gás la-
crimogêneo, repelindo as pes-
soas que tentavam entrar na 
Hungria.

Viktor Orban afirmou 
que a violência foi organiza-
da por “um terrorista”, deti-
do pelas autoridades, e que 
um inquérito está em curso. 
“Isso mostra que não se trata 
apenas de um problema de 
imigração, mas que devemos 
falar seriamente de ameaças 
e de terrorismo”, disse.

A versão foi contestada 
pelo antigo primeiro-ministro 
socialista Ferenc Gyurcsany, 
que mostrou hoje aos jor-
nalistas um vídeo em que se 
veem as barreiras abertas do 
lado da fronteira húngara e 
os migrantes avançando aos 
gritos de “Obrigada Hungria”, 
antes de serem brutalmente 
repelidos pela polícia.

“Acuso Viktor Orban de 
mentir, os migrantes atraves-
saram a fronteira calmamente 
a convite da polícia”, declarou.

Da Agência Lusa

Pelo menos 473 
mil pessoas atravessa-
ram, este ano, o mar 
Mediterrâneo para 
chegar à Europa, das 
quais perto de 40% 
são oriundas da Síria. 
O número é o dobro 
do registrado no ano 
passado, segundo cál-
culo da Organização 
Internacional das Mi-
grações (OIM).

Da Síria chegaram 
182 mil pessoas, 38% 
do total, quando em 
2014 os refugiados sí-
rios na Europa repre-
sentaram menos de 
30% das entradas. De 
todas as pessoas que 
chegaram à Europa, 
349 mil entraram pela 
Grécia, 121 mil pela 
Itália e 2 mil pela Es-
panha.

De acordo com os 
levantamentos da or-
ganização, pelo menos 

2.812 pessoas morreram 
tentando a travessia 
pelo mar. O Alto Comis-
sariado da ONU para os 
Refugiados indicou que 
o número de mortos é 
superior a 2.900.

Joel Millman, por-
ta-voz da Organização 
Internacional das Mi-
grações explicou que 
a diferença dos núme-
ros se deve, provavel-
mente, ao fato de esta 
organização contabi-
lizar apenas as mortes 
ocorridas no mar, não 
incluindo as pessoas 
mortas no Continente, 
após a travessia do Me-
diterrâneo.

Millman afirmou 
que o mês de setem-
bro registra, até ago-
ra, uma média de oito 
mortes por dia, de 
pessoas que tentavam 
atravessar o Mar Me-
diterrâneo.

Europa recebeu 473 mil

Soldados do Exército húngaro começaram a instalar uma barreira de arame farpado ao sul do país, na fronteira com a Croácia

Da Agência Estado

Atenas (AE) - Pesquisas de opi-
nião publicadas no último dia da 
campanha para a eleição geral da 
Grécia sugerem que o partido de 
esquerda Syriza e o conservador 
Nova Democracia estão em um em-
pate técnico antes da votação deste 
domingo. Três pesquisas publicadas 
nessa sexta-feira mostram que os 
dois partidos estão praticamente 
com o mesmo nível de intenção de 
votos. Caso isso se confirme, o ven-
cedor precisaria do apoio de duas 
siglas menores para formar uma co-
alizão de governo.

 O líder do Syriza, Alexis Tsipras, 

renunciou ao cargo de primeiro-mi-
nistro e convocou as eleições anteci-
padas no mês passado, após chegar 
a um acordo com credores da zona 
do euro para um terceiro pacote de 
ajuda, que gerou uma divisão em 
seu partido.

 O Syriza mantém uma lideran-
ça apertada na maioria das pesqui-
sas e descarta formar uma grande 
coalizão com os conservadores, 
apesar do compromisso dos dois 
partidos para implementar o novo 
pacote de ajuda de US$ 86 bilhões 
de euros (US$ 97 bilhões).

 Pelo sistema eleitoral grego, 
o partido vencedor recebe um bô-
nus de 50 cadeiras, no Parlamen-

to de 300 membros. As três siglas 
mais votadas terão cada uma três 
dias para formar uma coalizão, 
em sucessivas rodadas de consul-
tas, caso não se chegue a um ven-
cedor claro.

 Minimizando objeções anterio-
res, Tsipras indicou que poderia tra-
balhar junto com o Partido Socialis-
ta (Pasok) e com o centrista Potami, 
em uma eventual coalizão. “Nosso 
objetivo é conseguir uma maioria 
para governar. Mas, mesmo se não 
conseguirmos a maioria, nós tere-
mos um governo em uma primeira 
rodada de consultas”, disse ele, em 
entrevista à emissora Antenna nes-
sa sexta-feira.

Partidos têm empate técnico 
antes das eleições na Grécia

PESQUISAS DE OPINIÃO

Da Agência Lusa 

O presidente do regime de 
transição do Burkina Faso, Mi-
chel Kafando, mantido como 
refém desde quarta-feira (16) 
pelos militares que tomaram o 
poder no país, foi libertado na 
quinta-feira (17) à noite, anun-
ciaram os golpistas.

“Em sinal de apazigua-
mento e pelo interesse geral, 
o Conselho Nacional para a 
Democracia decidiu pela li-
bertação de ministros e de 
Michel Kafando”, diz comuni-
cado dos golpistas.

Somente o primeiro-
-ministro, Isaac Zida, não foi 
libertado e permanece “em 
prisão domiciliar”, disse aos 
jornalistas o novo líder do 
Burkina Faso, o general Gil-
bert Diendéré, que liderou do 
golpe de Estado.

Em entrevista à revista 
Jeune Afrique, o general jus-
tificou a ação dizendo que o 
país vive “uma grave situação 
de insegurança pré-eleitoral”.

O general golpista, que foi 
chefe do Estado-maior do ex-
-presidente Blaise Compaoré 
– deposto há um ano, depois 
de 27 anos no poder – dis-
se que “medidas de exclusão 
foram tomadas pelas autori-
dades da transição e por isso 
meus homens agiram”.

“As eleições serão reali-
zadas”, prometeu o Diendéré. 
“Nós desejamos discutir com 
todos os atores políticos 
para reiniciar [o processo de 
eleição] em bons fundamen-
tos. As eleições acontecerão, 
mas nós devemos primeiro 
nos organizar”, explicou.

Os dois candidatos favo-
ritos na eleição presidencial 

de 11 de outubro no Burki-
na Faso, Zephirin Diabré e 
Roch Marc Christian Kabo-
ré, condenaram o golpe de 
Estado no país.

Eles convocaram seus 
aliados para defender a de-
mocracia, exigem a libertação 
dos membros do governo de 
transição, não aceitam qual-
quer mudança no calendário 
eleitoral e reiteram o apoio 
ao governo que foi destituído, 
exigindo o regresso da ordem 
constitucional.

Dois chefes de Estado 
africanos são esperados hoje 
em Ouagadougou para se en-
contrarem com Gilbert Dien-
déré: o presidente senegalês, 
Macky Sall, líder em exercício 
da Comunidade Econômica 
dos Estados da África Ociden-
tal (Cedeao) e presidente do 
Benim, Thomas Boni Yayi.

Golpistas libertam ministros e 
presidente em Burkina Faso

GOlPE DE EStADO Estados Unidos
suavizam as 
sanções contra
governo cubano

Da Agência Estado  

Washington (AE) - Os Es-
tados Unidos emitiram novas 
regulações, para afrouxar as 
regras para viagens e oportu-
nidades de negócio em Cuba 
para os cidadãos norte-ame-
ricanos. O Departamento do 
Comércio e o Tesouro afirma-
ram que as regras entram em 
vigor no dia 21, simplifican-
do procedimentos para tu-
rismo, negócios de telefonia 
e internet e transferência de 
dinheiro para a ilha.

O secretário de Tesou-
ro norte-americano, Jack 
Lew, disse que os EUA estão 
ajudando os cidadãos cuba-
nos a “alcançar a liberdade 
política e econômica neces-
sárias para construir uma 
Cuba democrática, próspera 
e estável”.

FOtO: Reprodução/Internet
O objetivo é bloquear a 
fronteira com a Croácia e  
evitar passagem à Europa
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Raposa e Tigre no Amigão
De folga na Série D, 
Campinense recebe time 
da Copa SP do CSP

Página 24

Com técnico novo, Flu 
tenta vencer a Ponte-SP 
hoje na Série A

As delegações da Paraíba que 
participarão do Campeonato Brasilei-
ro de Basquete Sub-17 (Masculino e 
Feminino), que acontecerá no perío-
do de 28 deste mês a 5 de outubro, 
embarcam no próximo dia 26, com 
destino a Poço de Caldas-MG. O gru-
po será chefiado por Felipe Adelino e 
contará com 20 atletas - divididos em 
10 (ambos os sexos) - na busca pelas 
primeiras colocações.

Os paraibanos estreiam no dia 28 
deste mês, com as meninas enfrentan-
do o Bahia, em jogo programado para 
às 15h, enquanto os meninos vão ao 
duelo diante do Ceará, às 17h. Além 
dos cearenses os jogadores pegarão, 
Bahia, Amapá, Mato Grosso do Sul, 
Alagoas, Goiás e Pernambuco. As garo-
tas ainda terão pela frente, Rio Gran-
de do Norte, Pernambuco, Maranhão, 
Goiás, Minas Gerais e Rondônia.

O treinador do time feminino, 
Adriano Lucena, relacionou as se-
guintes atletas: Elice Correia, Milena 
Rocha, Maria Eduarda, Bruna Mo-
reira, Maria Eugênia, Milena Kelly, 
Anne Beatriz, Maryana Karla, Letícia 

Augusta e Katarina Freire. Já o téc-
nico da equipe masculina, Gustavo 
Estevão, escolheu Saulo Gabriel, Hen-
rique Claudino, Maylton Miranda, 
Gabriel Miranda, Alendysson Vascon-
celos, Luiz Henrique, Caio Emanoel, 
Franco Ferreira Neto, Lucas Gregório 
e Pedro Henrique.  

As 54 melhores seleções do país 
irão representar os 26 estados e o 
Distrito Federal na maior competição 
de basquete de base do país. De acor-
do com o presidente da Federação 
Paraibana da modalidade, Eduardo 
Shafer, a expectativa é das melhores 
nos grupos em busca de trazer boas 
colocações.

Ele acredita no potencial dos 
atletas que ficaram focados nos trei-
namento e agora vão à luta para re-
presentar com dignidade o esporte 
da terra. “Sabemos que enfrentar 
uma competição nacional é sempre 
difícil e complicado, mas os atletas e 
a comissão  técnica estão confiantes. 
Chegou a hora da verdade e vamos 
à luta em prol do basquete paraiba-
no”, avaliou o dirigente.

Seleção paraibana pronta para Brasileiro
BASQUETE SUB-17

O Campinense aprovei-
ta a folga no Campeonato 
Brasileiro da Série D e joga 
amistosamente hoje, às 17h, 
contra o Sub-20 do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande. A Raposa só volta a 
atuar na disputa nacional no 
próximo dia 27, quando terá 
pela frente o Operário-PR, às 
16h30, no Estádio Germano 
Kruger, pelas oitavas de final 
da competição. A partida de 
volta acontecerá no dia 4 de 
outubro, às 16h, em Campi-
na Grande. 

O confronto contra a 
equipe que vai representar 
a Paraíba na Copa São Pau-
lo de Juniores/2016 servirá 
de observações e testes para 
que o treinador Francisco 
Diá possa começar a montar 
o time para o mata-mata da 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro. Jogadores que não 
vinham sendo aproveitados 
na equipe durante a fase 
classificatória, estarão em 
ação para que o comandante 
raposeiro tenha uma ideia 
para encarar o Tigre. “Trata-
se de um treino proveitoso 
que iremos colocar em cam-
po a maioria dos atletas que 
não vinha  jogando. O CSP 
tem um time jovem e bem 
arrumado que servirá de 
teste para a Raposa”, avaliou.

Sobre os dois refor-
ços que são esperados, Diá, 
aguarda para a próxima 
semana a definição de um 
meia e um atacante para en-
frentar o Operário. Ele dese-
ja atletas que estejam atuan-
do para ficarem à disposição 
da comissão técnica. “Acre-
dito que na próxima semana 
estaremos com os jogadores 
para o confronto pela Série 
D. Quero contar com a força 
máxima”, observou.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

PB na Liga NE de 
Handebol em AL

O Grêmio Cief (masculino) 
enfrenta hoje, às 13h, o Clube 
OLímpico-BA, pela Liga Nordeste 
de Handebol (M e F), no Ginásio 
Poliesportivo Santa Úrsula, na ci-
dade de Maceió-AL. Às 14h30, as 
meninas do Grêmio encaram o Por-
tuguês/AESO-PE, no mesmo local. 
Amanhã, no último dia de compe-
tição, o representante paraibano 
terá o América-AL (masculino), às 
11h, e o Fortaleza/IFCE-CE (femini-
no), às 13h.

Confiante em trazer meda-
lha para o esporte da terra, o pre-
sidente da Federação Paraibana 
de Handebol, Isaque Alves, frisou 
que os grupos estão focados e 
preparados para o desafio. Ele 
reconhece o nível técnico da Liga 
que conta com times fortes da 
região. “Trata-se de uma disputa 
acirrada que tem atletas que são 
preferidos por clubes do eixo Rio-
São Paulo. A Paraíba corre por fora 
para ser o azarão e conquiste os 
títulos”, disse ele.

Kaio Márcio quer 
título mineiro

O nadador paraibano, Kaio 
Márcio de Almeida, que treina em 
Belo Horizonte e que defende a 
Fiat Minas/Minas Tênis Clube, dis-
se ontem que está treinando for-
temente para se sagrar campeãso 
mineiro de 2015, nas provas de 
50, 100 e 200 metros borboleta.

“Ainda para este ano, o tí-
tulo mineiro é meu foco principal. 
A competição será em dezembro 
e estou treinando firme. Além do 
Campeonato Mineiro, vou tentar 
fazer índice também para as Olim-
píadas de 2016, porém, no início 
do próximo ano”, falou o nadador, 
que não esteve no pódio nos Jo-
gos Pan-Americanos de Toronto, 
no Canadá, no mês de julho, bem 
como não conseguiu medalha no 
Mundial de Natação.

Esta será a primeira partici-
pação de Kaio Márcio no Campeo-
nato Mineiro de Natação, já que, 
se transferiu para a nova equipe 
na atual temporada.

Cancelado debate 
sobre preparação

O preparador físico do Sport 
Club Recife, professor Edvaldo Ta-
cão, não mais vai proferir palestra 
no I Meeting de Preparação Física 
da Paraíba (Teoria e Prática) que 
iria ocorrer no próximo domingo, 
em João Pessoa. Ele embarcou 
com a delegação do Leão da Ilha, 
para o Rio de Janeiro, onde, ama-
nhã, o time enfrenta o Vasco da 
Gama pelo Campeonato Brasileiro 
da Primeira Divisão.

A organização do evento pe-
diu desculpas a todas as pessoas 
que garantiram inscrição e infor-
mou que vai devolver o valor pago 
por cada desportista. “Pedimos 
desculpas, pois, tudo foi de última 
hora, haja vista que a comissão téc-
nica do Sport-PE foi contratada pelo 
Fluminense-RJ, então, restou Tacão, 
que fica com a responsabilidade de 
preparar fisicamente o time per-
nambucano neste confronto no Rio 
de Janeiro”, disse Ailton Cavalcanti, 
organizador do Meeting de Prepa-
ração Física. Uma nova data será 
agendada para que o evento seja 
realizado .

Apesar de ser um amistoso contra uma equipe jovem, o técnico do Campinense Clube, Francisco Diá, quer observar alguns jogadores

O que deveria ser o último 
treino preparatório do Botafo-
go-PB, ontem, para encarar o 
Fortaleza no próximo domin-
go pela Série C do Campeonato 
Brasileiro,  acabou em clima 
tenso no estádio Almeidão.

A atividade, que come-
çaria às 16h não foi iniciada 
porque os jogadores se recu-
saram a entrar no gramado 
antes de conversar com al-
gum membro da diretoria. O 
grupo alegou atraso de dois 
meses de salários.

Foram 35 minutos de 
conversas entre elenco, a 
maior parte do tempo repre-
sentado pelo atacante Beto, e 
dirigentes. O diretor de fute-
bol Zezinho do Botafogo e o 
presidente Guilherme Novi-
nho chegaram com a conversa 
em andamento e também par-
ticiparam do diálogo.

Segundo a assessoria do 

clube, as verbas da Timema-
nia, que chegam ao valor de 
R$ 400 mil, e a primeira par-
cela prometida pela Prefeitu-
ra de João Pessoa, no valor de 
R$ 200 mil, ainda não entra-
ram nos cofres do clube, e esse 
seria o motivo do atraso no 
vencimento dos atletas.

Após a conversa o clima 
ficou pesado, pois a torcida 
que foi acompanhar o coleti-
vo protestou na arquibanca-
da, cobrando os jogadores, e 
ameaçou invadir o gramado 
para tirar satisfações. Com 
toda essa tensão, o treino foi 
cancelado.

Com remotíssimas chan-
ces de classificação para a 
próxima fase da Série C, já 
que ocupa o sexto lugar do 
Grupo A, com 22 pontos, 
quatro a menos que o Amé-
rica-RN e três a menos que o 
Confiança-SE (ambos se en-

frentam na segunda-feira), o 
Botafogo-PB entra em campo 
para enfrentar o Fortaleza 
às 19h de domingo, no que 
pode ser a despedida melan-
cólica da temporada diante 
de sua torcida.

Romarinho 
O atacante Romarinho 

pode ser a grande surpresa do 
Botafogo para o jogo de ama-
nhã, às 17h, contra o Fortaleza, 
no Estádio Almeidão, pela 17ª 
rodada do Grupo A da Série C 
do Brasileirão. A equipe ocupa 
a sexta posição, com 22 pon-
tos. Com a ausência de João 
Paulo, que cumprirá suspen-
são automática, o ex-jogador 
do Auto Esporte, pode ser o 
companheiro de ataque de 
Beto. Uma das revelações do 
futebol paraibano será uma 
das mudanças do Belo para 
conseguir a reabilitação. 

   O goleiro Remerson será 
outra novidade, já que Geni-
valdo foi vetado pelo Depar-
tamento Médico. No meio de 
campo a dúvida é quem será o 
homem de criação, com Doda 
e Samuel na briga pela posição 
para formar o meio de cam-
po, ao lado de Hércules, Nata 
(Guto) e Zaquel. Um time com 
mudanças que entra em cam-
po com a obrigação de vencer 
e ainda sonhar com uma pos-
sível classificação para a próxi-
ma fase da competição. 

   Diante dos desfalques e 
as mudanças que acontecerão 
na equipe, o treinador Rami-
ro Sousa só definirá os onze 
momentos antes da partida. 
Segundo ele, quem entrar dará 
conta do recado, já que são 
profissionais e estão prepara-
dos para outro desafio impor-
tante, diante do líder isolado 
do Grupo A, com 32 pontos. 

Botafogo-PB se recusa a treinar
SALÁRIOS ATRASADOS

Adriano Lucena treina a seleção feminina do Estado da Paraíba
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CBVela está confiante em
sete medalhas na Rio 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de setembro de 2015

Esporte é o que mais 
rendeu ouro ao Brasil 
nos Jogos Olímpicos

Modalidade que mais 
rendeu medalhas de ouro ao 
Brasil em edições dos Jogos 
Olímpicos (são seis, além de 
cinco pratas e seis bronzes), 
a vela vive o ciclo olímpico 
mais vitorioso de sua his-
tória. Em 2013, Jorge Zarif 
e Robert Scheidt consagra-
ram-se campeões mundiais 
nas classes Finn e Laser, 
respectivamente. No ano 
passado, foi a vez da dupla 
formada por Martine Grael 
e Kahena Kunze conquistar 
o título na 49erFX. Diante do 
bom momento, a expectativa 
é de sete medalhas entre as 
10 categorias em disputa no 
Rio 2016.

Essa é a meta da Con-
federação Brasileira de Vela 
(CBVela). “Nossa expectati-
va é chegar como uma das 
principais forças do mundo 
na vela”, diz o presidente da 
entidade, Marco Aurélio de 
Sá Ribeiro, que participou 
na última quinta-feira de au-
diência pública da Comissão 
do Esporte da Câmara dos 
Deputados. Segundo ele, as 

outras grandes potências da 
modalidade são Austrália, 
Inglaterra e França. “Vamos 
chegar competitivos, com 
atletas entre os 10 primei-
ros do ranking mundial, sen-

do vários deles entre os três 
primeiros lugares”, estima.

A equipe que disputará 
os Jogos Olímpicos no ano 
que vem está praticamen-
te definida: Robert Scheidt 

(classe Laser masculina), 
Fernanda Decnop (Laser 
feminina), Ricardo Winick 
(RS:X masculina), Patrícia 
Freitas (RS:X feminina), Jor-
ge Zarif (Finn) e as duplas 

Fernanda Oliveira e Ana 
Barbachan (470 feminina) e 
Martine Grael e Kahena Kun-
ze (49erFX feminina) já têm 
vaga assegurada. Nas clas-
ses 470 masculina, 49er e 

Nacra, atletas brasileiros 
ainda passarão por uma se-
letiva, em dezembro, no Rio 
de Janeiro, para a definição 
dos representantes.

Entre os nove atletas 
já confirmados, oito são 
contemplados com a Bolsa 
Pódio do Ministério do Es-
porte. A CBVela conta ainda 
com recursos da Lei Agnelo 
Piva, na ordem de R$ 3,9 
milhões. “Estamos aprovei-
tando o ciclo para usar os 
recursos na democratiza-
ção do acesso ao esporte, 
sem perder de vista a ne-
cessidade de criar um time 
olímpico forte”, afirma o 
presidente, acrescentando 
que 78 atletas receberam 
apoio com equipamentos e 
para participação em com-
petições internacionais, 
sendo que 15 deles forma-
rão a Seleção Olímpica.

De acordo com o pre-
sidente da CBVela, desde a 
edição de Barcelona-1992 
a competição de vela não é 
realizada próxima às demais 
modalidades dos Jogos Olím-
picos. Na Marina da Glória, a 
expectativa é que as regatas 
decisivas atraiam um maior 
público de espectadores à 
Praia do Flamengo.

Robert Sheidt é o principal destaque brasileiro e com várias conquistas em Jogos Olímpicos. Ele é esperança de ouro na Rio 2016

Brasil e França fazem um clássico 
do futebol feminino mundial. A Seleção 
Francesa, adversária da Seleção Brasilei-
ra no amistoso que começa às 14h deste 
sábado, no Stade Océane, Le Havre. A 
França ocupa a terceira colocação no 
Ranking da Fifa, com 2.081 pontos. O 
Brasil tem 1.975 e está em sexto.

Na Copa do Mundo do Canadá, dis-
putada este ano, a França foi eliminada 
pela Alemanha, nas quartas de final. 
Empatou em 1 a 1 e perdeu por 5 a 4 
nos pênaltis. Na Copa anterior, disputa-
da na Alemanha, em 2011, ficou na 
quarta colocação, sua melhor posição 
em mundiais.

Este ano, no Canadá, as artilheiras 
francesas foram Eugenie Le Sommer, 
de 26 anos, e Marie Laure Delie, de 27, 
ambas com três gols. Outro destaque 

é a meia-atacante Claire Lavogez, de 
21 anos. A França é a sede da próxi-
ma Copa do Mundo da Fifa de Futebol 
Feminino, em 2019.

Brasil e França jogam amistoso
no Stade Océane, em Le Havre

FUTEBOL FEMININO

Seleção avança no Mundial e joga hoje semifinal contra a Rússia
Em 2h10 de jogo no gi-

násio do Centro de Alto Ren-
dimento de Tijuana (MEX) 
a Seleção Juvenil Brasileira 
venceu a Turquia e garantiu 
vaga nas semifinais do mun-
dial da categoria.  O Brasil 
terminou em segundo do 
Grupo E, atrás da Argentina 
e à frente da própria Turquia 
e da Eslovênia. Na semifinal, 
hoje, às 23h (hora de Brasí-
lia), o time brasileiro pega a 
Rússia. Antes, às 21h, os ar-
gentinos medem força com 
os chineses. 

Na última quinta-feira, o 
time comandado pelo técni-
co Léo Carvalho precisou de 
cinco sets para bater os tur-
cos (25/22, 25/20, 18/25, 
20/25 e 15/9)."Fizemos 
dois bons sets e depois nos 

perdemos. Nosso bloqueio, 
apesar de não ter pontuado 
tanto, conseguiu amortecer 
os ataques e permitir que 
tivéssemos a chance de con-
tra-atacar. Imprimimos bom 
ritmo de virada de bola. O 
jogo estava bem controlado, 
mas dois sets não garantem 
nada e cometemos muitos 
erros e fomos bloqueados. A 
Turquia acreditou e mudou o 
jogo. No quinto set tivemos 
uma passagem feliz de saque 
e bloqueio. Fico feliz com a 
classificação, mas triste com 
o desempenho do terceiro e 
quarto sets", avaliou o trei-
nador.

Em quadra, o oposto 
turco Enaboifo marcou 26 
vezes e foi o maior pontu-
ador. Pelo lado brasileiro o 

ponteiro Léozinho veio do 
banco e tornou-se o melhor 
em quadra pelo selecionado 
verde-amarelo, e marcou 24 
pontos. O jovem de 20 anos 
foi bastante acionado pelos 
levantadores e confessou 
que a partida poderia ter 
sido resolvida mais cedo.

"Ajudei o time no ataque, 
poderia ter ajudado mais no 
bloqueio. Mas não era jogo 
para cinco sets, poderíamos 
ter vencido em três sets. 
Nosso time acabou vacilan-
do muito e cedendo pontos 
bobos. Para a semifinal não 
poderemos bobear, pois te-
remos um adversário muito 
mais duro a frente. Nosso 
time é bom se entrarmos 
concentrados", comentou o 
jogador.

VOLEIBOL

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram a vitória sobre a Turquia que garantiu vaga nas semifinais

Treino das jogadoras da Seleção Brasileira

A falta de cobertura no 
parque aquático Maria Lenk 
para a disputa dos Jogos Olím-
picos preocupa atletas e téc-
nicos dos saltos ornamentais. 
Chuva e vento podem atrapa-
lhar atletas em um momen-
to no qual é preciso bastante 
precisão para saltar de um 
trampolim a três metros de 
altura, ou de uma plataforma 
a dez metros. O mau tempo em 
agosto de 2016 também pode 
atrasar a competição em um 
local que também vai receber 
as competições de nado sin-
cronizado e precisa encontrar 
espaço para a primeira fase do 
polo aquático. 

Na última quarta-fei-
ra o conteúdo de uma carta 
da Federação Internacional 
de Natação (Fina) enviada à 

Prefeitura do Rio foi revelada 
pela agência de notícias AP. 
Nela, a entidade reclama do 
que chamou de “desrespei-
to” aos esportes aquáticos: a 
capacidade inferior do Está-
dio Aquático, a qualidade da 
água da praia de Copacabana 
e a ausência de uma cobertu-
ra no Maria Lenk. Tanto pre-
feitura quanto o Comitê Rio 
2016 afirmam que o parque 
aquático não será coberto por 
economia de recursos, e que 
desde o início das obras do 
Parque Olímpico a Fina e o COI 
sabiam que não haveria inter-
venções neste sentido. A única 
mudança significativa do Ma-
ria Lenk será a reconstrução 
da piscina de aquecimento, 
que está em andamento. 

Desta forma, a competição 

olímpica dos saltos ornamen-
tais será a primeira ao ar livre 
depois de Barcelona 1992. A 
possibilidade de chuva e vento 
preocupa César Castro, que se 
mudou para os Estados Unidos 
em 2013, aonde treina em uma 
piscina coberta na Universida-
de da Geórgia.  

“Uma Olimpíada coberta 
seria muito mais interessan-
te porque a gente fica muito 
à mercê do tempo. Se chover 
ou estiver ventando demais 
os atletas pedem para parar. 
Isso atrasa a competição. Essa 
história que vai cobrir ou não 
sempre teve boato. Às vezes 
alguém fala que vai, ou que vão 
só ajeitar ali atrás para ajudar 
no vento”, disse o saltador do 
Mackenzie, de 33 anos, que dis-
putará sua 4a edição de Jogos.

Chuva e vento podem atrapalhar 
as disputas nos Jogos Olímpicos

SALTOS ORNAMENTAIS
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Contagem regressiva na Rússia
1.000 dias para a copa de 2018

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de setembro de 2015

Russos promovem um 
evento na Praça Vermelha 
na promoçao do Mundial

Ontem, começou a con-
tagem regressiva para a 
Copa de 2018 na Rússia, exa-
tamento mil dias para o seu 
início. Apesar do intervalo 
de tempo, a Rússia parece já 
antecipar a atmosfera que a 
envolverá nos próximos três 
anos. Pela manhã, um evento 
no centro de Moscou, próxi-
mo ao Kremlin, povoou com 
um público diferente a rua 
de mais de 800 anos de his-
tória.

Ao lado dos times Sub-16 
de Itália, Espanha e Alema-
nha - as três últimas campeãs 
mundiais -, que disputaram 
um jogo amistoso em um 
campo improvisado no meio 
da Praça Vermelha, espaço 
de convívio marcado pelos 
desfiles militares na época da 
União Soviética e pelos dis-
cursos inflamados de Lênin 
após a Revolução de 1917, jo-
gadores icônicos destas três 
seleções também estiveram 
presentes.

Gianluca Zambrotta, 
tetracampeão pela Itália 
em 2006, Fernando Hierro, 
zagueiro da Espanha, e Lo-
thar Matthaus, tricampeão 
mundial com a Alemanha 
em 1990, acompanharam a 
cerimônia que contou com 
discurso de Vladimir Putin, 
por transmissão de vídeo, 
em praça pública, inaugu-
ração do relógio que fará a 
contagem regressiva para o 

Mundial e uma chuva de ba-
lões nas cores dourada e ver-
melha.

“Reunimos no centro da 
capital russa para esse iní-
cio simbólico da contagem 
regressiva para a Copa do 
Mundo. Apenas mil dias nos 
separam deste evento notá-
vel. Estamos muito felizes 
de vermos convidados e pro-
messas de organizar grandes 
celebrações na Rússia, que 
vai fazer história no mundo 
do esporte e do futebol”, de-
clarou o presidente russo, 
um dos principais apoiado-
res de Joseph Blatter no con-
tinente.

O presidente - de saída 
- da Fifa, inclusive, também 
enviou uma mensagem a res-
peito da data especial e se 
mostrou confiante quanto à 
realização do evento. Outro 
que tinha a presença aguarda-
da era Jérôme Valcke, que, se-
gundo a BBC, dirigia-se para o 
evento e, ao saber de seu desli-
gamento, foi obrigado a voltar 
a Zurique, capital da Suíça.

“O que poderia ser me-
lhor para comemorar essa 
marca de mil dias para o iní-
cio da Copa do Mundo do que 
jovens talentosos jogando na 
Praça Vermelha? A Rússia, 
as cidades-sede e a Fifa têm 
trabalho em conjunto para 
organizar um torneio de su-
cesso em 2018, quando os 
fãs de todo o planeta vão 
se reunir no maior país do 
mundo. Estamos convictos 
de que a Rússia será uma boa 
anfitriã”, declarou Blatter.

O Flamengo perdeu 
para o Coritiba diante de 
um Mané Garrincha lotado, 
deixou o G-4 do Campeo-
nato Brasileiro e se colocou 
em situação delicada para a 
partida de amanhã contra o 
Atlético-MG, às 16h, no Inde-
pendência. Com desfalques e 
pressionado, o Rubro-Negro 
tem no peruano Paolo Guer-
rero o alento para um revés 
que não estava nos planos.

Em 5º lugar, com 41 
pontos, o Flamengo precisa 
recuperar o que deixou pelo 
caminho. Entretanto, o duelo 
frente ao vice-líder promete 
ser dos mais complicados. 
Perder novas posições na ta-
bela não está nos planos do 
técnico Oswaldo de Oliveira, 
principalmente depois que o 
time entrou de vez na briga 
por uma vaga na Copa Liber-
tadores de 2016.

Neste aspecto o retorno 
de Paolo Guerrero é tratado 
como fundamental. O cami-

sa 9 sofreu uma entorse no 
tornozelo direito na elimina-
ção para o Vasco na Copa do 
Brasil - dia 26 de agosto - e 
se juntou ao elenco ontem no 
Ninho do Urubu. A expectati-
va é a de que o peruano es-
teja em campo ao menos em 
parte do jogo contra o Atléti-
co-MG.

“O Guerrero está voltan-
do. Vamos analisar bem a for-
ma em que se encontra e tere-
mos a ideia de como utilizá-lo”, 
afirmou o técnico Oswaldo 
de Oliveira que monta o time 
para mais um jogo complicado 
no Brasileiro.

Se o retorno de Guerrero 
está próximo, o mesmo não 
se pode dizer do atacante 
Emerson Sheik e do zagueiro 
Wallace. Os dois sofreram es-
tiramentos musculares e se-
guem em recuperação. O De-
partamento Médico trabalha 
para colocá-los à disposição 
no clássico contra o Vasco, 
dia 27, às 16h, no Maracanã.

Oswaldo pode lançar 
Guerrero contra o Galo

FLAMENGO

Guerrero pode ser a novidade no ataque do Fla contra o Atlético

A Corte Arbitral do Esporte 
(CAS) revelou ontem ter recebido 
uma apelação da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) contra a sus-
pensão de Neymar das eliminatórias 
sul-americanas à Copa do Mundo 
de 2018 e deve julgar nos próximos 
dias.

O atacante do Barcelona rece-
beu uma punição de quatro jogos 
na última Copa América por inci-
dentes após o jogo contra a Colôm-
bia e cumpriu dois deles ainda na 
competição no Chile - no terceiro 
jogo da fase de grupos e nas quar-
tas de final.

Então, começou uma discussão 
entre CBF e Conmebol sobre quan-
do o jogador precisaria cumprir o 
restante da pena - só na próxima 
edição da Copa América ou já no 
próximo torneio, no caso as elimi-
natórias -, até que a Fifa comunicou 
que ele ficaria de fora dos dois pri-
meiros jogos do qualificatório sul-a-
mericano.

"O litígio na CAS se concentra 
em se as duas partidas de suspen-
são restantes devem ser cumpridas 
durante os jogos da Copa América 
ou durante a próxima competição 
oficial organizada pela Fifa, ou seja, 
os jogos qualificatórios do Brasil à 
Copa do Mundo de 2018 na Rússia a 
serem realizados em 8 e 13 de outu-
bro de 2015 contra Chile e Venezue-
la", explica a principal instância jurí-
dica do esporte.

O ex-atleta do Santos não está 
na lista divulgada por Dunga na úl-
tima quinta-feira para os confrontos 
dos dias 8 e 13 de outubro. A CAS 
afirmou que a decisão acontecerá 
até o começo de outubro.

Relembre o caso
Neymar foi expulso logo após 

o apito final na derrota para a Co-
lômbia por 1 a 0 no Estádio Monu-
mental de Santiago pela 2ª rodada 
da fase de grupos da Copa América. 
Ele tentou dar uma cabeçada num 
adversário e trocou empurrões com 
os colombianos.

A Conmebol fez confusão no 
caso e anunciou por mais de uma 
vez versões contraditórias sobre a 
suspensão do craque.

A súmula assinada pelo árbi-
tro chileno Enrique Osses falou da 
confusão, uma bola chutada por 
Neymar na direção do colombia-
no Pablo Amero, do empurrão de 
Carlos Bacca e do craque brasileiro 
esperando o juiz no vestiário; Osses 
relatou um xingamento do brasilei-
ro: "Quer ficar famoso nas minhas 
costas, filho da p...!".

O Tribunal Disciplinar da Con-
mebol decidiu pela suspensão do 
atacante por quatro jogos. E a par-
tir daí começou a discussão: com o 
Brasil fora precocemente da compe-
tição, os dois jogos restantes devem 
ser cumpridos em qual competição?

Pelo regulamento da Copa 

corte arbitral pode atenuar pena de Neymar
ELIMINATÓRIAS

O ex-secretário-geral da 
Fifa, Jérome Valcke, teve seu 
afastamento anunciado pela 
Fifa na última quinta-feira. 
Mas, antes de deixar a enti-
dade, ele tentou uma indeni-
zação milionária da entidade. 
Pelo menos é o que publicou 
ontem, o grupo de jornalistas, 
incluindo jornais como Estado 
de S. Paulo e The Guardian, 
que divulgou a denúncia con-
tra o secretário.

Ele tentou negociar com 
a Fifa para que recebesse um 
valor milionário, não divulga-
do, para que deixasse o cargo 
antes do mandato, que acaba-
ria em fevereiro, data da nova 
eleição de presidente da enti-
dade. O pedido de Valcke era 
pelo reembolso dos três anos 
de contrato que ele ainda teria 

Valcke buscou indenização milionária
ESCÂNDALO NA FIFA

América, existia a possibilidade 
de a suspensão ser estendida para 
torneios de nível mundial, como as 
eliminatórias para a Copa de 2018, 
que começam em outubro deste 
ano: "Quando a infração cometida 
se qualifica de grave, particular-
mente, ainda que não exclusiva-
mente em casos de dopagem, ten-
tativas de influenciar ilicitamente 
nos resultados de jogos, corrupção, 
conduta incorreta frente aos oficiais 
de jogo, a Conmebol solicitará à Fifa 
a extensão a âmbito mundial das 
sanções que foram impostas".

A Fifa, então, enviou um ofí-
cio para a Conmebol assegurando 
que as duas partidas de suspensão 
de Neymar teriam de ser cumpridas 
nas eliminatórias.

Neymar aguarda decisão para jogar

direito se Joseph Blatter ficas-
se na presidência até o fim do 
mandato.

Valcke foi "liberado de 
suas funções" depois que do-
cumentos apontaram o envol-

vimento dele com um esquema 
de ingressos que teria rendi-
mento de R$ 9 milhões.

A decisão do afastamento 
do ex-secretário-geral foi to-
mada por Joseph Blatter, presi-
dente da Fifa. O dirigente teria 
revelado a pessoas próximas 
não acreditar que o francês 
violou acordos e regras da en-
tidade, mas que decidiu afastar 
pela pressão.

Barry Berke, advogado de 
Valcke, disse que seu cliente 
não tem envolvimento com 
o escândalo e afirmou que as 
acusações são "fabricadas e ab-
surdas".

Com a saída de Valcke do 
cargo, o alemão Markus Katt-
ner, que era dirigente da Fifa, 
assumirá o cargo como secretá-
rio-geral.

Valcke no esquema de ingressos

Várias autoridades e ex-atletas participaram da solenidade na principal praça de Moscou, antecipando a atmosfera para o Mundial de 2018
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Marcelo Oliveira coloca 
o jogador como tiltular 
após grande atuação

Barrios confirmado no ataque
PALMEIRAS X GRÊMIO

Agitam-se bandeiras no estádio, a explo-
dir!

Porque, o Auto Esporte, de repente, vai 
surgir

A multidão exulta, a cada instante,
Esperando confiante, a vitória conseguir
A luta contra tudo e contra todos come-

çou
O Auto Esporte vai mostrar o seu valor
Sem ódio e sem rancor, sem nada a 

temer,
Sabendo que a disputa é pra valer
Um brado então se ouviu, em todos os 

rincões
Incendiando nossos corações!
(Estrofe do hino do Auto Esporte)

Fundado em 7 de novembro de 1936, o 
Auto Esporte Clube tem uma história pau-
tada em altos e baixos momentos de glória, 
porém sempre possuindo uma equipe guer-
reira e uma pequena e apaixonada torcida. A 
sua fundação ocorreu em um ambiente que 
predominava os motoristas da capital, que 
na época se concentravam no antigo “Ponto 
de cem réis” em uma histórica praça de taxi. 
Sem uma explicação plausível, o seu aniver-
sário é comemorado no mês de setembro, 
precisamente no dia sete.

Aquela pequena agremiação, no início 
os seus jogadores eram todos motoristas, foi 
crescendo e treinando em vários campos da 
capital, o que resultou em uma maior aproxi-
mação do povo, deixando de ser um time de 
motoristas e passando a ser conhecido como 
o “clube do Povo”.

As suas cores predominantes são o 
vermelho e o branco, caracterizando-se como 
alvirrubro, tendo o “Macaco” como o seu mas-
cote oficial e uma sede e centro de treinamen-
to localizado no Bairro de Mangabeira, aonde 
funciona o seu Estádio Evandro Lélis.

O seu primeiro título estadual foi bri-
lhantemente conquistado de forma invicta 
no ano de 1939, com um time que a sua tor-
cida nunca esqueceu e que tinha como base 
os seguintes heróis: Terceiro, Biu, Zé Novo, 
Henrique, Gerson e Aluizio, Neto, Formiga e 
Pitota, Pedrinho e Misael.

Por duas vezes os seus dirigentes cogi-
taram mudar o nome do clube, a primeira 
foi em 1953, quando tentaram modificar  
para Associação Esportiva do comércio. A 
segunda ocorreu em 1967, quando tenta-
ram realizar a fusão do clube dos moto-
ristas com o extinto Esporte clube União, 
nascendo dessa fusão o Auto União. Ambas 
as iniciativas não prosperaram.

Em 1951 o clube do Povo realizou a 
sua primeira partida internacional, quando 
enfrentou a tripulação do navio argentino 
“Punta Del Loyola” que estava ancorado no 
Porto de cabedelo. Os alvirrubros honraram 
a sua tradição e golearam os hermanos por 
cinco tentos a um.

Um fato pitoresco na gloriosa história 
do Altinho do Amor foi quando a sua de-
legação pegou um ônibus e foi enfrentar a 
seleção de Itabaiana, em 01 – 12 - 1959. Na 
estrada o seu ônibus quebrou, e os jogadores 
precisaram caminhar cerca de um quilôme-
tro para conseguirem outra condução, que 
era um ônibus de linha e já devidamente 
lotado. Em resumo, os jogadores foram 
colocados em cima da bagagem e na parte 
superior do veículo. Esse segundo ônibus 
também sofreu uma pane, os jogadores des-
ceram, pegaram a bagagem e resolveram ir 
andando até o campo da cidade. Essa partida 
terminou empatada em 0 x 0.

Hoje, o Auto Esporte possui em sua ga-
leria de troféus seis títulos estaduais, vários 
torneios comemorativos, torneios inícios, da 
Segunda Divisão e de categorias de base. Já 
participou de competições nacionais chance-
ladas pela CBF, como a Taça Brasil, Copa do 
Brasil e nas Segunda e Terceira Divisões.

Vários jogadores se destacaram com a 
camisa do clube do Povo, cada um em sua 
época. Podemos citar os atacantes e artilhei-
ros Anselmo, Dentinho Guerreiro e o profeta 
Isaías Ferreira da Silva.

Parabéns, ao clube do Povo por comple-
tar 79 anos de história!

O Clube do Povo
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

O técnico do Palmeiras, 
Marcelo Oliveira, confirmou 
ontem a escalação do atacan-
te Barrios para a partida de 
hoje, contra o Grêmio, no Pa-
caembu, às 18h30. Autor de 
três gols na goleada de 4 a 1 
contra o Fluminense, o técni-
co diz que ele pode ser mui-
to importante para a partida 
contra os gaúchos.

"Eu estava em dúvida, 
mas ele está bem e pode 
nos ajudar. Ele jogou pouco 
tempo (45 minutos) contra 
o Fluminense e bem. É justo 
que a gente o escale desde o 
início", disse o treinador.

 Marcelo Oliveira, que 
contra o Fluminense comple-
tou um turno na direção do 
Palmeiras, avalia que o seu 
trabalho tem sido satisfató-
rio. Com dez vitórias, dois 
empates e sete derrotas no 
Brasileiro, ele afirma que o 
time está com o desempenho 
dentro do esperado.

 "Em termos de classifi-
cação, de posição na tabela, 
e classificados na Copa do 
Brasil, é um bom resultado. 
No Brasileiro estamos pró-
ximos do G4. Mas em termos 
de produção, formamos um 
time em plena competição 
e tivemos muitas contusões. 
Poderia ser melhor. Precisa-
mos melhorar a qualidade e 
a produção", diz.

 Ele prevê dificuldades 
contra o Grêmio, que classi-
fica com um time que marca 
e se movimenta muito. "Em 
algum momento eu posso 
escalar o time estrategica-
mente, de acordo com o ad-
versário. Mas vamos escalar 
os que estiverem melhores 
fisicamente para ter um time 
equilibrado", diz.

 Marcelo Oliveira afirma 
que o ideal é que o jogo fosse 
no Allianz Parque, mas lem-
bra que o Palmeiras tem um 
ótimo retrospecto no Paca-
embu.  "Sabemos que o gra-
mado lá está muito bem cui-
dado e temos a oportunidade 
de que o torcedor compareça 
em massa", lembra.

Santa Cruz joga 
contra o Ceará e 
Martelotte não 
define a equipe

A escalação do Santa 
cruz para encarar o ceará 
só será conhecida minutos 
antes do jogo de hoje, na Are-
na Pernambuco, às 16h30. 
como o técnico Marcelo Mar-
telotte tem alguns desfalques 
para a partida – zagueiros 
Alemão e Neris, machucados, 
e Luisinho, suspenso -, ele só 
irá definir os onze titulares 
na parte da manhã, antes do 
confronto.

“Temos coisas para se-
rem resolvidas. Luisinho sus-
penso, Alemão e Neris veta-
dos. Já que se criaram essas 
dúvidas, vamos mantê-las 
até momentos antes do jogo. 
O Lelê deve ir para o jogo. Se 
entendermos que ele pode 
fazer grande parte do jogo, 
ele vai iniciar como titular”, 
despistou.

Sobre o adversário, o 
técnico se posicionou: “Es-
pero um jogo muito difícil 
contra o ceará. Eles têm ne-
cessidade e têm qualidade. 
É um time que poderia estar 
melhor. A qualidade do ce-
ará faz com que o jogo seja 
perigoso. Precisamos entrar 
concentrados para conseguir 
a vitória”, alertou.

Além de Santa cruz x 
ceará, a Série B do campeo-
nato Brasileiro programa os 
seguintes jogos:

Mogi Mirim x Paraná, 
Paysandu x Náutico, Oeste x 
Bragantino, Macaé x crB e 
criciúma x Luverdense.

Técnico Marcelo Martelotte

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG

170 Goiás - GO 28 26 7 7 12 24 25 -1

180 Figueirense-SC 27 26 7 6 13 23 38 -15 

190 Joinville - SC 23 26 5 8 13 18 29 -11

200 Vasco- RJ 20 26 5 5 16 14 45 -31

50 Flamengo-RJ 41 26 13 2 11 35 33 2

60 Palmeiras-SP 41 26 12 5 9 45 28 17

70 Santos-SP 40 26 11 7 8 43 31 12

80 Internacional-RS 40 26 11 7 8 26 27 -1

90 Atlético-PR 38 26 11 5 10 29 28 1

100 Sport-PE 37 26 8 13 5 35 27 8

110 Fluminense-RJ 34 26 10 4 12 27 33 -6

120 Ponte Preta - SP 34 26 8 10 8 27 29 -2

130 Chapecoense-SC 31 26 8 7 11 20 27 -7

140 Cruzeiro - MG 30 26 8 6 12 25 28 -3

150 Coritiba - PR 30 26 7 9 10 19 25 -6

160 Avaí - SC 29 26 8 5 13 26 41 -15

10  Corinthians-SP 54 26 16 6 4 43 21 22
20  Atlético-MG 49 26 15 4 7 42 27 15 
30  Grêmio-RS 48 26 14 6 6 37 22 15 
40  São Paulo-SP 42 26 12 6 8 33 27 6 
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Jogos de hoje

18h30
Internacional x Figueirense
Palmeiras x Grêmio 

21h
Ponte Preta x Fluminense

11h
Goiás x Joinville
Corinthians x Santos
16h
Atlético-MG x Flamengo

Avaí x São Paulo
Vasco x Sport
18h30
Chapecoense x Cruzeiro
Coritiba x Atlético-PR
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Jogadores do Palmeiras cumprimentam torcida após vencer o Flu

O técnico Eduardo Bap-
tista foi apresentado oficial-
mente como novo treinador 
do Fluminense na manhã de 
ontem após o treino da equi-
pe no bairro da Urca (rJ) e 
já comanda a equipe contra 
a Ponte Preta em campinas, 
a partir das 21h de hoje. Ao 
lado do presidente Peter 
Siemsen, o ex-comandan-
te garantiu que dará uma 
atenção especial a ronaldi-
nho Gaúcho, que estava no 
banco de reservas com En-
derson Moreira.

"ronaldinho tem um 
peso, é um jogador de ex-
trema qualidade. Ele vai ter 
atenção merecida que um jo-
gador do quilate dele mere-
ce, mas a disputa é ali dentro. 
Acima de todos nós está a 
instituição Fluminense. Den-
tro do que eu achar, ele pode 

jogar, pode nos ajudar. Tive 
uma conversa rápida com 
ele. Se mostrou muito solíci-
to em ajudar", destacou.

Em sua avaliação, a con-
tratação de ronaldinho Gaú-
cho não está ligada a queda 
de rendimento da equipe no 
campeonato Brasileiro.

"Não consigo relacionar 
a vinda do ronaldinho com a 
queda de rendimento. Ele não 
vinha de treinamento", frisou.

Inter x Figueirense
No outro jogo da rodada 

de hoje , o Internacional re-
cebe o Figueirense, às 18h30, 
no Beira rio e não terá o meia 
D’Alessandro e o atacante 
Eduardo Sasha, vetados pelo 
Departamento Médico. O ad-
versário, que entrou na zona 
de rebaixamento, promete 
complicar a vida do Inter.

De técnico novo, Flu 
tenta vencer a Ponte

EM CAMPINAS

FOTOS: Reprodução/Internet
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Incra estimula formação de bancos de sementes crioulas

Assistência técnica
As entidades contrata-

das pelo Incra para prestar 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Ater) nos assen-
tamentos da reforma agrária 
na Paraíba vão acompanhar 
o trabalho dos assentados 
que atuam como guardiões 
das sementes crioulas ou, 
como também são conheci-
das, “sementes da paixão”, 
que são variedades locais 
cultivadas há gerações pelos 
agricultores familiares. 

Com a coordenação 
do Instituto de Assessoria 
à Cidadania e ao Desenvol-
vimento Local Sustentável 
(IDS) – entidade contratada 
pelo Incra para articulação 
de ações de assistência téc-
nica –, os técnicos das enti-
dades de Ater vão participar 
de oficinas de sensibilização 
e orientação para a formação 
de novos bancos de semen-
tes nos assentamentos parai-
banos onde ainda não existe 
a tradição de guardar semen-
tes crioulas. Outro objetivo 
é fortalecer a parceria com 
a Articulação do Semiárido 
Paraibano (ASA/PB) e toda 
a rede estadual de sementes 
através de intercâmbios.

Caberá às entidades de 
Ater que atuam na Paraíba, 
segundo o agrônomo e articu-
lador do IDS Walter Vascon-
celos, identificar e catalogar 
os bancos de sementes exis-
tentes, acompanhar o esto-
que de sementes e o trabalho 
desenvolvido pelos agricul-
tores que atuam como guar-
diões dessas reservas comu-
nitárias de sementes com o 
objetivo de promover inter-
câmbios entre agricultores 
assentados das diversas re-
giões do Estado e de estimu-
lar as trocas de sementes de 
modo a ampliar a rede esta-
dual de bancos de sementes.

Jornada agroecológica
O IDS iniciou o trabalho 

FOTO: Divulgação/Incra

Reunião entre o Instituto de Assessoria à Cidadania e ao Desenvolvimento Local Sustentável e entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba

de fortalecimento dos bancos 
de sementes no final de 2014, 
quando realizou uma “jorna-
da agroecológica” para ma-
pear os guardiões e bancos de 
sementes, bem como outras 
experiências agroecológicas 
e os recursos hídricos exis-
tentes nos assentamentos da 
reforma agrária na Paraíba. O 
trabalho foi desenvolvido por 
Vasconcelos e por outros dois 
articuladores do IDS, a biólo-
ga Cláudia Reis e o zootecnis-
ta Sérgio Alves. Eles visitaram 
todos os territórios atendidos 
pelas entidades de Ater e ini-
ciaram a sistematização dos 
dados sobre os bancos de se-

mentes da paixão. 
Os primeiros resultados 

apresentados pelo IDS reve-
laram a existência de pelo 
menos 14 bancos de semen-
tes em assentamentos parai-
banos, com destaque para as 
regiões paraibanas da Zona da 
Mata Sul, que concentra 43% 
dos guardiões de sementes, 
e da Borborema, onde estão 
40% dos assentados respon-
sáveis pela manutenção dos 
bancos de sementes.

Estes dados começaram 
a ser apresentados aos técni-
cos das entidades de Ater em 
junho, quando o IDS iniciou 
a chamada “Jornada de De-

volução” sobre as sementes 
crioulas. De posse dos dados 
iniciais, as entidades de Ater 
serão responsáveis pela com-
plementação e atualização 
das informações. A intenção, 
de acordo com Vasconcelos, 
é que, com dados qualifica-
dos sobre a conservação das 
sementes crioulas, as famílias 
assentadas possam ser inseri-
das, em 2016, em um projeto 
do Governo da Paraíba para 
fortalecimento de bancos co-
munitários de sementes.

 Desde junho, técni-
cos das entidades de Ater 
que atuam em seis dos 11 
territórios em que foram di-

vididos os assentamentos 
paraibanos já participaram 
de encontros da “Jornada de 
Devolução” sobre os bancos 
de sementes promovida pelo 
IDS. As equipes dos demais 
territórios devem ser visita-
das até novembro. Os últimos 
dois encontros aconteceram 
nos dias 15 e 16 de setembro 
no Mosteiro de São Bento, 
em João Pessoa, reunindo, 
respectivamente, técnicos da 
Cooperativa da Agricultura e 
Serviços Técnicos do Litoral 
Sul Paraibano (Coasp) que 
atuam nas regiões do Vale do 
Paraíba e Zona da Mata Sul, e 
também servidores da Divi-

são de Desenvolvimento de 
Assentamentos da Superin-
tendência do Incra na Paraíba 
(Incra/PB). 

Conceito ampliado
Vasconcelos explicou 

que, atualmente, além de 
centenas de variedades de 
milho, feijão, fava, mandio-
ca, amendoim, coentro, jeri-
mum, fruteiras e plantas for-
rageiras, também são tidas 
como “sementes da paixão” 
espécies vegetais nativas não 
destinadas à alimentação e 
animais criados pelas famí-
lias agricultoras, como gali-
nhas de capoeira (caipira).

 A Realidade Aumen-
tada atua como um instru-
mento facilitador em etapas 
de planejamento, projeto, 
construção e até a manu-
tenção de edificações. Por 
contribuir em todos os está-
gios da construção, desde o 
projeto até as fases de ope-
ração e manutenção, a RA 
pode propiciar um maior 
entendimento, favorecendo 
assim, a discussão - seja en-
tre a equipe de projeto ou 
entre vendedores e clien-
tes. O uso desta tecnologia 
pode chegar a diminuir os 
custos em até 30%, além 
de proporcionar detalhes 
sobre o empreendimento e 
surpreender compradores.

Para Denys Pereira, 
Administrador da Eagle 
Soluções Integradas, as 
empresas precisam estar 
alinhadas as novas possi-
bilidades de tecnologia, re-
duzindo custos e atraindo 

mais clientes. “A realidade 
aumentada permite que 
as empresas exibam as ca-
racterísticas do empreen-
dimento e alcancem os 
clientes em potencial sem 
demandar grandes investi-
mentos com maquetes tra-
dicionais e apartamentos 
modelos. As construtoras 
precisam vender a materia-
lização de algo que ainda 
não existe, o que é exata-
mente o conceito de reali-
dade aumentada”, explica 

Por possibilitar visua-
lizações prévias de eventos 
que ainda não aconteceram 
a RA possibilita a criação 
de visualizações tridimen-
sionais permitindo que o 
cliente enxergue uma ver-
são personalizada daquilo 
que se pretende adquirir. O 
usuário deixa de ser apenas 
expectador para fazer parte 
integrante do cenário com 
liberdade de movimentos. 

Realidade Aumentada 
reduz custo da construção

inovAção

Unidos na promoção do reflo-
restamento equipes da Prefeitura 
de Campina Grande e do Movi-
mento Greenpeace estarão juntos 
no próximo domingo, 20, fazendo 
o plantio de aproximadamente 
100 mudas de árvores nas proximi-
dades do Estádio Plínio Lemos, no 
bairro de José Pinheiro. A ação é 
promovida em todo o mundo pelo 
Greenpeace. No caso de Campina 
Grande, o movimento solicitou a 
parceria da Prefeitura Municipal, 
que encaminhará equipes das Se-
cretarias Educação (Seduc) e de 
Serviços Urbanos e Meio Ambien-
te (Sesuma).

De acordo com a coordenado-
ra de Meio Ambiente da Sesuma, 
Denise de Sena, serão plantadas 
mudas de Jacarandá, Ipês e Moro-
rós, árvores com boas adaptações 
ao solo local. “Levaremos mais de 
100 mudas para aquela localida-
de”, afirmou Denise. Segundo a 
coordenadora de Meio Ambiente, 
para auxiliar nessa atividade ha-

verá a participação de técnicos da 
Sesuma. Já a Secretaria de Educa-
ção participará com a presença de 
educadores e alunos da rede mu-
nicipal de ensino.

A ação do movimento 
Greenpeace está sendo realizada 
em cidades de todo o mundo. E, 
no Brasil, diversos grupos estão 
participando com atividades vol-
tadas ao plantio de árvores. O 
objetivo é repor áreas verdes que 
sofreram com o processo de des-
matamento, não apenas na zona 
rural, mas também nas cidades.

Além de promover o plantio 
de árvores, a ação tem como ob-
jetivo conscientizar a população 
para a importância de se manter 
áreas verdes nas cidades, indepen-
dente do crescimento urbano.

 
Ações permanentes
Independente das ações 

promovidas pelo Movimento 
Greenpeace, a Prefeitura de Cam-
pina Grande, por meio da Sesuma 

e Seduc, vem realizando o plantio 
de mudas de árvores frutíferas em 
residências e de espécies nativas 
e flores em escolas municipais e 
áreas públicas da cidade.

O projeto, que recebeu o 
nome de “Minha Árvore – Uma 
Semente para uma Vida Me-
lhor”, foi lançado em junho do 
ano passado na Escola Municipal 
Maria Anunciada Bezerra, locali-
zada no bairro Três Irmãs. Mais 
de oito mil mudas já foram plan-
tadas no município.

O secretário de Obras e Servi-
ços Urbanos, Geraldo Nobre, ex-
plica que o Projeto Minha Árvore 
segue orientações técnicas para 
que seja realizado o correto plan-
tio das mudas, sejam as espécies 
frutíferas (nas residências) ou na-
tivas e as flores (nos espaços públi-
cos). Nobre explicou, que plantio 
dessas mudas é de responsabilida-
de da Prefeitura Municipal, que 
possui uma equipe técnica capaci-
tada para este trabalho.

Greenpeace faz plantio de árvores
em cAmpinA GrAnde
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COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 255/2015

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 255/2015 (COLETES BALÍS-
TICOS EM ARAMIDA NÍVEL IIIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA/SEAP), modalidade Pregão Presencial, marcado para o dia 23/09/2015, às 14h, 
está ADIADO até ulterior deliberação por solicitação do órgão .

REG. CGE: 15-01007-8
João Pessoa, 18 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 270/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial, 
na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  01/10/2015 às 14:00 horas para:

Contratação de prestação de serviço de locação de veículos, destinado à Secretaria de Estado 
da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº -  15-01199-4
João Pessoa, 18 de Setembro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

                         SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
                                                        DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
Plicitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto
CONCORRÊNCIA Nº 01/15 - CEL
Registro CGE Nº 15-01186-0 21/10/2015 15:00

Obras de Restauração da Rodovia PB-325, Trecho: Entr. 
BR-230/Catolé do Rocha.
Valor estimado da obra:  R$ 19.448.062,33

O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CEL, onde poderá ser  solicitado através do e-mail
cel@der.pb.gov.br, outras informações poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a
sexta pelo telefone (83) 3216 2885.

                                                                                                                          João Pessoa, 18 de setembro de 2015.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

Registro CGE Nº. 15-00673-5
Objeto: Serviços de auditoria independente das Demonstrações Financeiras a findar em 31 

de dezembro de 2015. Estes serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 
6.404/76, e 11.638/07, bem como as instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em 
conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela PORTARIA n º 003/2015 – PRE/PBGÁS, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 08/01/2015, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as 
disposições da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado do julgamento 
das PROPOSTAS TÉCNICAS das empresas habilitadas na fase anterior do Processo Licitatório 
em referência. O licitante AUDILINK & CIA AUDITORES obteve um total de 79,52 (setenta e nove 
vírgula cinquenta e dois) pontos, o licitante KPMG AUDITORES INDEPENDENTES obteve um total 
de 66,47 (sessenta e seis vírgula quarenta e sete pontos), o licitante BEZ & ASSOCIADOS obteve um 
total de 45,17 (quarenta e cinco vírgula dezessete) pontos e o licitante UHY MOREIRA AUDITORES 
obteve um total de 57,15 (cinquenta e seis vírgula quinze pontos). A CPL, em consonância com as 
exigências estabelecidas no Edital e julgando, considerou CLASSIFICADOS os licitantes AUDILINK 
& CIA AUDITORES e KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, únicos a atingir a pontuação mínima 
exigida no edital, de 65 (sessenta e cinco) pontos. Fica aberto o prazo recursal, a partir da data de 
publicação desse julgamento. Não havendo interposição de recurso, fica estabelecida a data de 
28/09/2015, às 10h, para a abertura do Envelope 3 - Proposta de Preços.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 

Registro CGE Nº. 15-00971-0
OBJETO: Aquisição de 2 (duas)  Estações de Redução de Pressão e Medição, 8 (oito) Conjuntos 

de Regulagem e Medição (CRM), e Componentes conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência.

Nos termos da Ata apresentada pelo Pregoeiro e no Despacho favorável da Gerência Jurídica, 
HOMOLOGO o presente processo e ADJUDICO os Itens 01, 03, 06 e 08 do referido certame ao 
licitante GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com valor de proposta de R$ 997.967,40 
(novecentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), e os 
Itens 02, 04, 05 e 07 ao licitante TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA 
GÁS NATURAL LTDA, com valor de proposta de R$ 673.850,25 (seiscentos e setenta e tres mil 
oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) .

João Pessoa, 17 de setembro de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS

Diretor Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 05/2015

REGISTRO Nº 15-01202-2
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA CENOTECNIA E SONORIZAÇÃO DO TEATRO SANTA 

ROZA – JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
26 de outubro de 2015 às 10h00.

João Pessoa, 18 de setembro de 2015.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.041/2015

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

para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas do dia 01 de outubro de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob  N° 2.06.040/2015, tipo “MENOR PRE-
ÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por 
OBJETO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES 20 LITROS PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIA 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, 18 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 1884/2015 em João Pessoa, 14 de setembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE 
OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – MUNICÍPIO DE TAPEROA  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2015-002573/TEC/AA-3451.

A empresa MAROPO & FREIRE COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 19.390.650/0001-19, Inscrição 
Estadual n° 16.225.529-2, situada na AV Governador Flávio Ribeiro Coutinho, n° 115, Quiosque 
01, andar 1, bairro de Manaíra, CEP: 58.037-972-João Pessoa/PB. Vem por meio deste informar 
que teve extravio dos seus seis talões de Notas Fiscais do Consumidor serie D de n° 000.001 a 
000.300, conforme Boletim de Ocorrência Policial n° 201508048463.

A MOREIRA E RUFFO’S LTDA, inscrita no CNPJ: 03.288.490/0001-61, torna público que recebeu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Previa/
Instalação, para um Empreendimento Multifamiliar, Situado na Av: Ministro José de Almeida Filho,  
432- Areia Dourada – CEP: 58.101-212. 

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Implante dentário evita doenças e resgata a autoestima

Saúde bucal
Atualmente, segundo da-

dos de  2014 do CFO (Conse-
lho Federal de Odontologia), 
20 milhões de brasileiros não 
tem acesso ao dentista e isto 
mostra um paradoxo do se-
tor Odontológico do país, nos 
dias atuais, pois cerca de 11% 
dos dentistas do mundo estão 
no Brasil. 

Contudo, segundo in-
forma o odontólogo Adriano 
Sérgio Bezerra, esse fato não 
reflete no acesso a uma odon-
tologia de qualidade por par-
te dos brasileiros carentes. 
“Então, isso resulta em perda 
precoce e muitas vezes des-
necessárias dos dentes e isto 
causa várias sequelas que se 
refletem por toda uma vida, 
entre elas podemos citar a 
perda de capacidade masti-
gatória , a perda da estética 
do sorriso,  distúrbios mus-
culares e da articulação têm 
poro mandibular, além dos 
problemas de interação so-
cial. Devido a perda dental e 
os problemas que a mesma 
causa, a odontologia desen-
volveu varias soluções proté-
ticas para o restabelecimento 
da estética e da função mas-
tigatória, entre as quais está 
o implante dentário que sur-
giu no Brasil em meados dos 
anos 80, sendo hoje uma rea-
lidade acessível e que oferece 
grandes vantagens em rela-
ção as próteses removíveis e 
fixas, devolvendo a capacida-
de de mastigação e a estética 
e, com issos restabelecendo,  
em alguns casos, a vontade de 
ter uma vida social, pois sem 
confiar na estabilidade da 
prótese algumas pessoas evi-
tam interagir socialmente”, 
enumera Adriano Bezerra.

Segundo explica ele, os 
implantes nada mais são do 
que pinos de titânio que são 
introduzidos na mandíbula ou 
maxila fazendo a função das 
raízes dentária, nos quais são 
parafusados ou cimentados os 
dentes que podem ser em ce-

râmica ou de resina. “O proce-
dimento de instalação quando 
seguido os protocolos cirúrgi-
cos e de medicação são tran-
quilos e com recuperação sem 
maiores desconfortos, sendo 
na grande maioria das vezes 
executados com anestesia local 
e em ambiente de consultório”, 
esclarece Adriano Bezerra.

Conforme ele, os prazos 
de osseointegracao, que nada 
mais é do que a união entre o 
implante e o osso , variam de 
acordo com a quantidade e a 
qualidade óssea além do tipo 
de implante e a técnica cirúr-
gica, porém, este tempo está 
cada vez mais reduzido sendo 

possível em muitos casos a 
realização da carga imediata 
a qual consiste na instalação 
dos implantes  e da prótese 
em uma semana, sendo para 
tanto necessária uma criterio-
sa avaliação das condições ós-
seas através de radiografias, 
tomografias e prototipagens.

“Os implantes dentários 
são indicados para todas as 
idades salvo casos específicos 
como pacientes que se sub-
meteram recentemente a ra-
dio e quimioterapia. E podem 
ser realizados em qualquer 
idade desde que o crescimen-
to facial esteja completo”, ex-
plica Adriano Bezerra.

FOTO: Reprodução/Internet

Segundo Adriano Bezerra, o implante é indicado para todas as idades

A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), 
por meio do grupo de 
pesquisa Sacratum, do 
Programa de Pós-gra-
duação em Ciências 
das Religiões, receberá 
de 21 a 23 deste mês, 
o Simpósio Brasileiro 
“Ayahuasca e a Socie-
dade”.  Legalizada para 
a utilização em rituais 
religiosos, a Ayahuasca 
- bebida psicoativa pro-
duzida a partir da de-
cocção de duas plantas 
nativas da Amazônia 
- tem se tornado cada 
vez mais objeto de estu-
do seus possíveis efeitos 
terapêuticos no trata-
mento de dependentes 
químicos.

Segundo o psiquia-
tra e presidente do Ins-
tituto Hermes de Trans-
formação Humana, Dr. 
Wilson Gonzaga no Bra-
sil, ao menos mais de 
30 milhões de pessoas 
possuem algum familiar 
que é dependente quí-
mico, e cerca de 12 mi-
lhões de brasileiros são 
dependentes de maco-
nha, álcool ou cocaína. 
“Em setembro de 2014 
aconteceu uma Con-
ferência Mundial em 
Ibiza, na Espanha, com 
cientistas de aproxima-
damente de 50 países 
somente para discutir a 
utilização da Ayahuas-
ca dentro do contexto 
terapêutico. Hoje esta 

discussão atual e opor-
tuna, vem para Paraí-
ba e se faz importante 
o apoio e a participa-
ção de autoridades do 
mundo acadêmico bem 
como a todos aqueles 
que se preocupam e se 
interessam pela causa 
da ‘drogadependência’ 
que tanto vem preocu-
pando a todos os seto-
res da sociedade”, de-
clarou Gonzaga.

Para o professor no 
Programa de Pós-Gra-
duação em Saúde Co-
letiva na Unisinos (RS), 
Dr. Marcelo Mercante, o 
uso ritual da ayahuasca 
tem chamado a atenção 
pelo seu potencial no 
processo de recuperação 
de pessoas que fazem 
uso abusivo de subs-
tâncias psicoativas ou 
se encontram em situa-
ção de dependência. “A 
ayahuasca já vem sendo 
utilizada na recuperação 
de dependentes há pelo 
menos 20 anos, e milha-
res de pessoas já foram 
atendidas. No entanto,a 
ayahuasca não é uma so-
lução mágica para um 
problema que tem seu 
fundo no funcionamen-
to da sociedade. Mas 
estudos recentes apon-
tam sim para o fato de 
que esta pode ser uma 
ferramenta eficaz de 
transformação do indi-
víduo e da sociedade”, 
declarou Mercante.

UFPB debate sobre a 
eficácia a Ayahuasca

ciênciaS da reliGião
Pesquisa constata 
melhoria no 
atendimento dos 
planos de saúde

O setor de saúde suple-
mentar melhorou a qualidade 
do atendimento aos clientes 
nos últimos anos. De acordo 
com os dados do Índice de 
Desempenho da Saúde Suple-
mentar (IDSS), divulgados on-
tem pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), de 
2013 para 2014 o número de 
operadoras que ficaram com 
nota entre 0,6 e 1, que é a nota 
máxima, passou de 805 para 
901, um aumento de 11,9%.

Juntas, essas empresas 
com melhor avaliação corres-
pondem a 75,9% do mercado 
de planos de saúde, atendem 
89% dos beneficiários de as-
sistência médica e 96% da 
assistência exclusivamente 
odontológica. Na faixa mais 
baixa do índice, com notas de 
0 a 0,19, o número de operado-
ras caiu 30,5% e passou de 72 
para 50 de 2013 para 2014.

Na faixa intermediária, 
com notas de 0,4 a 0,59, hou-
ve queda de 34,5% no número 
de operadoras, passando de 
266 para 174. Com notas de 
0,2 e 0,39, houve diminuição 
de 34%, passando de 94 para 
62 operadoras. No total, 337 
subiram na avaliação e 83 ti-
veram queda nos indicadores.
De acordo com a Federação 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (FenaSaúde), a contínua 
melhora no IDSS se deve aos 
esforços e investimentos feitos 
pelas operadoras para quali-
ficar o trabalho “em busca do 
melhor atendimento aos seus 
beneficiários”.



CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  312,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052970
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  312,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052971
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$30,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052972
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$48,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052973
Responsavel.: ISHTAH OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 076780494-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053681
Responsavel.: JPA LOG SERVICOS TRANSPORTES 
EIRILI
CPF/CNPJ: 020278285/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  584,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 052575
Responsavel.: JULIANA BASTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 910536504-00
Titulo: CED CRE BAN IND  R$4.704,93
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 053207
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$19.619,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053372
Responsavel.: L.N. COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ: 004915976/0002-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.144,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053672
Responsavel.: LOCADORA DE VEICULOS AUTO 
BENS LTDA
CPF/CNPJ: 000319363/0001-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$16.115,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053996
Responsavel.: MANOELA CORREIA SILVA
CPF/CNPJ: 071647916-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  220,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 052573
Responsavel.: MARCOS BARBOSA DA SILVA DISCOS
CPF/CNPJ: 010206322/0001-45
Titulo: NOTA CRED COMLR$6.132,50
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054536
Responsavel.: MARIA CILENE LOPES CLEMENTE
CPF/CNPJ: 111389394-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.528,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053961
Responsavel.: MORADA INCORPOTACOES EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 002955787/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.988,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053503
Responsavel.: NAYARA MARIA R. ALCANTARA
CPF/CNPJ: 075619724-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.430,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 052513
Responsavel.: PADARIA SHAMMAH BESSA
CPF/CNPJ: 021796469/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055314
Responsavel.: POUSADA BANDEIRANTES LTDA
CPF/CNPJ: 005253536/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054188
Responsavel.: ROBERTA DE MIRANDA CRUZ ME
CPF/CNPJ: 007551663/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.312,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055067
Responsavel.: ROBERTA DE MIRANDA CRUZ
CPF/CNPJ: 007551663/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  199,59
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055137
Responsavel.: SANDRO MAIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 012708313/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  462,43
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053142
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: CHEQUE R$2.560,00
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo: 2015 - 052964
Responsavel.: STEPHANY MARY FERREIRA DO 
NASCIMENT
CPF/CNPJ: 098532244-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  471,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055312
Responsavel.: VALERIA SILVA DE PAIVA
CPF/CNPJ: 666360007-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$16.505,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053844
Responsavel.: VICTOR FERREIRA ERNESTO DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 067708874-44
Titulo: CED CRE BAN IND  R$5.282,22
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 053208
Responsavel.: WALLYSON BERTOLDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 011544544-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.534,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054129
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/09/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADM RODRIGUES DE MACEDO
CPF/CNPJ: 007562348/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053501
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053766
Responsavel.: ALESSANDRA CRISTINA CORREA 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 002517758/0001-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.416,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054042
Responsavel.: ALESSANDRA CRISTINA CORREA 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 002517758/0001-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.938,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054043
Responsavel.: ANA LIGIA VIEIRA MARCOLINO
CPF/CNPJ: 451441174-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.476,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 053966
Responsavel.: ANDRE DE SOUSA LEAL NETO
CPF/CNPJ: 931060503-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.549,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054026
Responsavel.: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 033311994-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.476,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054081
Responsavel.: ANTONIO SERGIO LOPES
CPF/CNPJ: 567660254-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.426,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053356
Responsavel.: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES 
APARTAMEN
CPF/CNPJ: 020254187/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.386,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054969
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FONTES
CPF/CNPJ: 076446484-10
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053473
Responsavel.: BRENO DE MORAES SANTOS
CPF/CNPJ: 685416944-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.020,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054123
Responsavel.: EDNA DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 013981070/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  258,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055412
Responsavel.: ELINEIDE FERNANDES MIGUEL ME
CPF/CNPJ: 019104356/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  552,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054392
Responsavel.: EMILSON NOBREGA DA SILVA
CPF/CNPJ: 205544784-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.946,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 054101
Responsavel.: FRANCISCO ERIVALDO MARANHAO 
DE FIG
CPF/CNPJ: 013518224/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.940,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054975
Responsavel.: FRANCISCO ERIVALDO MARANHAO 
DE FIG
CPF/CNPJ: 013518224/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.940,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054976
Responsavel.: PAULO ROBERTO FALCAO MOTA
CPF/CNPJ: 132688564-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  746,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055564
Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA 
DE QUEIRO
CPF/CNPJ: 050971984-84
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 053472
Responsavel.: GILSON DE SOUZA BARBOSA
CPF/CNPJ: 073509494-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  432,22
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054932
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  246,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052965
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  236,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052966
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  417,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052967
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.845,50
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052968
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012160987/0001-90
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  417,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 052969
Responsavel.: G-3 LOCACOES E EVENTOS LTDA

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES 
BASICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NO SÍTIO JARACATIÁ E DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO.  LICITANTES INABILITADOS: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA 
– ME e MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA – EPP e licitante HABILITADO: J F SILVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.  Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do envelope Proposta 
de Preços será realizada no dia 01.10.2015, às 9:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cel. 
Antônio Pessoa, 375, centro, Bananeiras-PB. CEP 58.220-000, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3376 1129. 

Bananeiras/PB, 17 de setembro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2015, que objetiva: Locação de máquina 
tipo PC (escavadeira); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HOR-
TALICAS SEMPRE VERDE COMERCIO HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA ME - R$ 80.000,00.

Bananeiras - PB, 18 de Setembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de máquina tipo PC (escavadeira). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 00044/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de 
Bananeiras (Recursos Ordinários/Recursos CIDE) - 09.00 SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
- 15.122.2002.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 
26.782.2022.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA VIGÊN-
CIA: 90 (noventa) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 
00153/2015 - 18.09.15 - HORTALICAS SEMPRE VERDE COMERCIO HORTIFRUTIGRANGEIRO 
LTDA ME - R$ 80.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - 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 serviço 
profissional de georreferenciamento em assessoramento, acompanhamento, alimentação do portal 
GeoPB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ JURANDIR 
FARIAS JUNIOR - R$ 13.200,00.

Bananeiras - PB, 18 de Setembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviço profissional de georreferenciamento em assessoramento,

acompanhamento,alimentação do portal GeoPB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00045/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 RECURSOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS 
(RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO; RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OU-
TROS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS) - 03.00 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PROGRA-
MAS DO FNDE - 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE - 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO 
A FUNDO - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE 
- FNS - 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS 
SOCIAL FUNDO A FUNDO - 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 15.122.2002.2062 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- P. JURIDICA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bananeiras e: CT Nº 00154/2015 - 18.09.15 - JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR - R$ 13.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos – PB.

Fone: (83) 3423-3610 – Ramais 212/217/231
ADENDO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão de Pregão,  designada pelaPortaria nº 

540/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que passarão a fazer parte 
do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 080/2015, que se realizará as 09hs., do dia 17 de setembro 
de 2015, as cláusulas e condições seguintes:

No Item 15.3 do Pregão Presencial 080/2015 e na Clausula Quinta da minuta do Contrato do 
respectivo Pregão, onde se lê:

15.3. O pagamento será efetuado em até 90 (sessenta) dias, a contar da execução do serviço, 
onde a empresa vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal de Fatura, devidamente atestada pelo 
Secretário Solicitante.

Cláusula Quinta – Do Faturamento e do Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 
(trinta) dias a contar do ter-mino da execução dos serviços e da apresentação de Fatura, devida-
mente atestada pelo Setor Competente.

Lê-se corretamente:
15.3. O pagamento será efetuado em até 60 (sessenta) dias, a contar da execução do serviço, 

onde a empresa vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal de Fatura, devidamente atestada pelo 
Secretário Solicitante.

Cláusula Quinta – Do Faturamento e do Pagamento: O pagamento será efetuado em até 60 
(trinta) dias a contar do ter-mino da execução dos serviços e da apresentação de Fatura, devida-
mente atestada pelo Setor Competente.

Considerando que a alteração não afeta a elaboração das propostas, ficam por este instrumen-
to, ratificadas as demais cláu-sulas, mantidos mesmo horários e data de abertura, nos termos do 
art.21 da Lei 8.666/93.

Patos, 18 de setembro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

PREGOEIRO
RECEBIDO EM

_______/_______/2015

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________________
____________________________

Assinatura Representante da empresa

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-007/2015, que objetiva: Fornecimento 
de Água Mineral e Gêneros Alimentícios (café e açúcar), com entrega parcelada  para atender as 
necessidades do Sistema Único de Trabalho, Emprego e Renda-SINE, conforme Convênio TEM/
SPPE/CODEFAT Nº128/2012. HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, CNPJ 20.381.795/0001-32 aos Itens 
01,02,03 perfazendo um valor Global  de R$ 20.392,00 (Vinte Mil Trezentos e noventa e dois reais) .

Campina Grande/PB,03 de Setembro de 2015
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015

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 19 de Outubro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS 
AUTOMOTIVA COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 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, 21 de Setembro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2015

REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 047/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de serviços de 
transporte escolar, que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a 
mesma republicada com abertura para as 09h00min do dia 01/10/2015 (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318.Boqueirão, 18 de setembro de 2015.

Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 049/2015, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Consertos de bombas d’água. 
Data de abertura: 01/10/2015 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 
Boqueirão, 18 de Setembro de 2015.

Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 050/2015, do tipo “menor preço”, cujo objeto é locação de veículos. Data de 
abertura: 01/10/2015 às 11h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 
18 de Setembro de 2015.

Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 051/2015, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de empresa/profissional 
especializado(a) para realização de exames laboratoriais cardiológicos, neurológicos, de imagens, 
etc. Data de abertura: 01/10/2015 às 13h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 
Boqueirão, 18 de Setembro de 2015.

Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
016/2015, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485/ CNPJ: 

23.053.589/0001-91, no valor total de R$ 93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais) pelas 
razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 18 de setembro de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 016/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485/ CNPJ: 23.053.589/0001-91, no valor total de R$ 
93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 18 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 018/2015

A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
SÃO JOSE DOS RAMOS e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos 
envelopes de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 018/2015, cujo objeto é Locação 
de veículos destinados ao transporte de estudantes da zona rural matriculados na Escola Estadual 
Jocelyn Veloso Borges, foram declarados  vencedores, os Senhores: João José do Nascimento 
Costa, CPF 010.004.214-73, no valor total de R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais); Anderson 
Vasconcelos dos Santos, CPF: 026.835.294-14, no valor total de R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos 
reais); Josineide da Silva Carvalho, CPF: 051.763.504-67, no valor total de R$ 6.600,00 (Seis mil 
e seiscentos reais) e Ermiro de Brito Freitas, CPF: 086.851.404-71, no valor total de R$ 6.600,00 
(Seis mil e seiscentos reais)

São José dos Ramos–Pb, 15 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 011/2015-SRP

O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes de 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 011/2015-SRP, cujo objeto Eventuais Aquisi-
ções de Material permanente destinado à manutenção das secretarias municipais, o pregoeiro apurou 
que a empresa: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP - CNPJ: 19.835.542/0001-02, foi 
vencedora de todos os itens com o valor total de R$ 130.600,00 (cento e trinta mil e seiscentos reais).

Juarez Távora–Pb, 17 de Setembro de 2015.
Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.08.043
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E 

UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRE-
TARAIS MUNICIPAIS.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
COMERCIAL ITAMBE LTDA
CNPJ: 02.775.367/0001-02
  ITENS VALOR
01 ao 110 do LOTE II R$ 196.251,40

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 

desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de 

São José dos Ramos, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização 
da Ata de Registro de Preços.

São José dos Ramos, 16 de Setembro de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de construção de uma Quadra Coberta 
na Escola Rui Carneiro neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 17 de Setembro de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada para execução de obras e serviços de implementação de sistema de abastecimento 
de água a partir da perfuração, instalação e aparelhamento de poços tubulares nas comunidades 
rurais do município de Jacaraú - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 17 de Setembro de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

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 Nogueira 

Pinheiro,S/N, Centro – São João do Rio do Peixe PB, vem através da sua Comissão de Perma-
nente 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.
VANESSA RICART FERNANDES

Pregoeira oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB.

O Prefeito Constitucional do Município de Mari, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que em face de Mandado de Segurança impetrado pelo Conselho Regional de 
Educação Física da 10ª Região contra ato atribuído ao próprio Prefeito e com pedido de liminar 
objetivando retificação de Edital 001/2015, no que se refere ao cargo de Professor de Educação 
Física do NASF para que o requisito para investidura no cargo seja considerado o de Bacharelado, 
resolve considerar antecipadamente o fato, conforme Mandado expedido pela Justiça Federal, com 
pedido de retificação, como também abrir novo prazo para inscrições do referido Certame. Torna 
público ainda que as inscrições para o respectivo Concurso Público estarão reabertas a partir das 
10:00 min de 19 de setembro de 2015 até as 23:59 min de 27 de setembro de 2015, no site www.
apiceconsultoria.com

Mari, 18 de setembro de 2015.
Marcos Aurélio Martins de Paiva

 PREFEITO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00037/2015.
OBJETO: Locação de um trator de esteira.
ABERTURA: 15/09/2015 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 18/09/2015.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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: Locação de um trator 
de esteira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 18 de Setembro de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Mogeiro, no dia 29/09/2015 às 10:30 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 aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 24/09/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Publicado no Jornal “A União” do dia 10/09/2015 – Republicado por Incorreção.
 Mogeiro(PB), 9 de setembro de 2015.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.024/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 07 de outubro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.024/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ESTATÍSTICA PÓS IMPACTO, PARA ATENDER 
AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) 
E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores 
ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 14 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
O TJ-PB, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 025/2015, no dia 05 de outubro de 2015 às 14:00 
horas (horário local), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
pneus, através do sistema de registro de preços, para utilização nos veículos da frota deste Poder 
Judiciário, incluindo os serviços de instalação/montagem, alinhamento e balanceamento, conforme 
as especificações constantes no Anexo I, do Edital. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos 
na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto 
Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira 
das 13h00 às 18h00 e às sextas-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, 
ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal 
de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 18 de setembro de 2015
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro TJ-PB
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RESUMO DO ESTATUTO - CDS SÃO SARUÊ
DENOMINAÇÃO: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê.

NOME FANTASIA: CDS São Saruê
FINALIDADE: O objetivo do CDS – SÃO SARUÊ é promover o desenvolvimento sustentável na sua 

área de atuação, com as seguintes finalidades:

I. Aelaboração de propostas para o desenvolvimento regional, inclusive realizando debates 
e executando estudos;

II. A gestão associada de serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas), de transporte urbano ou intermunicipal, construção, manutenção de estradas, 
abatedouros e frigoríficos;

III. A implantação e manutenção de infraestrutura e equipamentos urbanos;
IV. A promoção do turismo, cultura, esporte, laser e infraestrutura inclusive mediante gestão 

ou exploração de bens ou equipamentos e execução de obras;
V. A disciplina do trânsito urbano, inclusive efetivando seu planejamento e exercendo o poder 

de polícia na instância direta ou recursal;
VI. A execução de ações de desenvolvimento rural, inclusive o apoio à agricultura familiar;
VII. A execução de ações de assistência social e de segurança alimentar e nutricional, atendi-

dos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

VIII. O apoio:

a) À gestão da política ambiental,inclusive nas emissões de licenças, a fiscalização, o plane-
jamento, o monitoramento e o controle ambiental; 

b) Ao planejamento, coordenação e execução das atividades de Educação Ambiental, cola-
borando na permanente formação e mobilização para defesa do meio ambiente e melhor qualidade 
de vida; 

c) À promoção de encontros, seminários, fórum de discussão e outros que envolvam os temas 
meio ambiente e saneamento básico.

d) À implantação e consolidação de forma descentralizada e integrada das informações locais 
sobre o meio ambiente, através do Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente – SINIMA;

e) À gestão administrativa e financeira municipal, inclusive treinamento e formação de cidadãos 
e servidores municipais;

f) Ao planejamento e gestão urbana e territorial municipal ou intermunicipal, inclusive regu-
larização fundiária e mobilidade urbana, e da política habitacional;

g) À execução de ações de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação 
profissional e de alfabetização, inclusive de adultos, bem como de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

IX -O planejamento e a execução descentralizada da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano;
X - A participação na formulação da Política Estadual de Planejamento e Ordenamento Territorial, 

bem como na execução de ações a ela relativas;
XI - A aquisição de bens ou a execução de obras para o uso compartilhado ou individual dos consorcia-

dos, bem como a administração desses bens ou outros cuja gestão venha a ser entregue ao Consórcio;
XII - A realização de licitações compartilhadas de que decorra contrato a ser celebrado por órgão 

ou entidade da administração direta ou indireta de consorciado. (art. 3º)

SEDE:O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê, para efeitos legais, terá sede e 
foro no Município de Taperoá/PB, com endereço situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 89, Centro, 
Taperoá – PB, CEP 58.680-000. (art. 1º)

TEMPO DE DURAÇÃO: Indeterminado. 
O CONSÓRCIO SERÁ ADMINISTRADO através da Diretoria Executiva que é composta pela 

Presidência, Vice-Presidência e Tesouraria. (art. 2A3, incisos ‘I’, ‘II’ e ‘III’)
QUEM REPRESENTA ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE: O Pre-

sidente representa o Consórcio judicial e extrajudicialmente (art. 24, inciso ‘V’), obviamente, ativa e 
passivamente.

INIDICAR SE O ESTATUTO É REFORMÁVEL E DE QUE MODO: O presente Estatuto poderá ser 
reformado, aditado, modificado, derrogado ou revogado, por maioria qualificada de 3/5(três/quintos) 
de seus sócios-componentes, em Assembleia Geral convocada exclusivamente para essa finalidade, 
obedecendo-se as disposições constantes no presente estatuto e nas disposições legais correlatas 
(Art. 22) inciso “III” alínea “a”. 

INDICAR SE OS MEMBROS RESPONDEM OU NÃO SUBSIDIARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES 
DA ENTIDADE: Os membros do Consórcio não responderão pessoal e solidariamente pelas obriga-
ções assumidas em nome da entidade. (art. 47) Saliente-se que apenas em questões comprovadas 
judicialmente de má-fé e/ou atentatórios aos princípios da Administração Pública que causem prejuízos 
deliberados ao patrimônio e a imagem do Consórcio é que o(s) membro(s) causador(es) dos respectivos 
danos responderá(ão) subsidiariamente pelos perdas causadas a terceiros de boa-fé. (parágrafo único)

INDICAR AS CONDIÇÕES DE EXTINÇÃO E, NESTE CASO, DESTINO DO PATRIMÔNO: 
Art. 43 - A extinção do Consórcio dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, 

ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 
§1º. O Consórcio poderá ser extinto em caso de perda de seu objetivo ou pela deliberação unânime 

em Assembleia Geral para essa finalidade ou ainda pela desistência da participação da maioria de 
seus membros-componentes, desde que não permaneçam até no mínimo 05(cinco) desses municípios 
membros.

§2º Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos 
ou da prestação de serviços em regime de gestão associada custeados por tarifas ou outra espécie 
de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços, sendo que os demais bens, 
mediante deliberação da Assembleia Geral, serão alienados, caso não haja disposição em contrário, 
e seus produtos serão vendidos e na proporção de seus respectivos repasses, consoante disposto no 
artigo 39 do presente estatuto, rateados entre os  consorciados ou os mesmos bens, serão destinados 
a entidade congênere localizada na mesma circunscrição/região geográfica da sede desse, sendo 
escolhida e devidamente chancelada a escolha pela Assembleia Geral.

§3º. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados 
responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face 
dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 

§ 4º. Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.  

INDICAR ABAIXO A ATUAL DIRETORIA DA ENTIDADE. (Definitiva ou provisória) 
(Abaixo diretoria eleita para mandato até o dia 31 de dezembro de 2016) 
Presidente: JONILTON FERNADES CORDEIRO
CPF 498.712.854-34, RG 1.096.503 SSP/ PB, brasileiro, casado, Professor, Rodovia BR 230, km 

245.5, Zona Rural, Juazeirinho – PB, CEP 58.660-000
Vice-Presidente: CLAUDIO CHAVES COSTA
CPF nº 421.304.844-68, RG 998.310 SSP/PB, brasileiro, casado, Servidor Público, Rua Dez de 

Dezembro, 133, Centro, Pocinhos-PB, CEP 58.150-000
Tesoureiro: RAFAEL ANDERSON DE FARIAS OLIVEIRA
CPF nº 060.884.424-17, RG nº 3133683 SSP/PB, brasileiro, casado, contador, Rua Tereza Balduíno 

da Nóbrega, 328, Centro, Assunção – PB, CEP: 58.685-000
Secretário Executivo: WILSON SABINO DE OLIVEIRA
CPF nº 035.727.984-00, RG 2.319.719 SSP/PB, brasileiro, solteiro, Professor, Rua Dr. José Ferreira 

Ramos, 239, Centro, Juazeirinho-PB, CEP: 58.660-000

INDICAR O ENDEREÇO COMPLETO DE TODOS OS SÓCIOS FUNDADORES DA SOCIEDADE 
CIVIL

1. NOME: O Prefeito do município de Pocinhos: Sr. Claudio Chaves Costa, CPF nº 421.304.844-
68, RG 998.310 SSP/PB, brasileiro, casado, Servidor Público, residente a Rua Dez de Dezembro, 133, 
Centro, Pocinhos-PB, CEP 58.150-000; 

2. NOME:O Prefeito do município de Juazeirinho: Jonilton Fernandes Cordeiro, CPF 
498.712.854-34, RG 1.096.503 SSP/ PB, brasileiro, casado, Professor, domiciliado na Rodovia BR 
230, km 245.5, Zona Rural do município de Juazeirinho – PB, CEP 58.660-000; 

3. NOME:A Prefeita do município deSanto André: Silvana Fernandes Marinho, CPF nº 
839.174.544-91, RG nº 1528258 SSP/PB, brasileira, divorciada, Enfermeira, residente a Rua Aprígio 
Ribeiro de Brito, SN, Centro, Santo André-PB, CEP: 58.675-000; 

4. NOME: O Prefeito do município de Taperoá:  Jurandi Gouveia Farais, CPF 759.414.064-87, 
RG 1.535.675 SSP-PB, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua Epitácio Pessoa, 213, Centro, 
Taperoá – PB, CEP 58.680-000;

5. NOME: O Prefeito do município de Assunção: o Sr. Rafael Anderson de Farias Oliveira, 
CPF nº 060.884.424-17, RG nº 3133683 SSP/PB, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado 
a Rua Tereza Balduíno da Nóbrega, 328, Centro, Assunção – PB, CEP: 58.685-000; 

6. NOME: A Prefeita do município deLivramento: a Sra. Carmelita Estevão Ventura Sousa, 
CPF nº 509.695.524-91, RG 790.915 SSP/PB, brasileira, casada, professora, residente a Rua Amélia 
Virgínio da Silva, 25, Centro, Livramento-PB, CEP: 58.690-000; 

7. NOME: O Prefeito do município de Tenório:o Sr. Evilázio de Araújo Souto, CPF nº 
873.580.934-53, RG nº 1557261 SSP/PB, brasileiro, casado, empresário, Residente a Rua José Aurino 
43, Centro, Tenório-PB, CEP:  58.665-000; 

8. NOME: O Prefeito do município de Junco do Seridó: oSr. Cosmo Simões de Medeiros. 
CPF nº 395.208.624-04, RG 726212 SSP/PB, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua José 
da Cunha Araújo, 28, Centro, Junco do Seridó-PB, CEP 58.840-000.

Link da íntegra do CDS São Saruê: http://www.taperoa.pb.gov.br/prefeitura/consorcio 

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055396
Responsavel.: MARIA APARECIDA RODRIGUES 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 112372637-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$72,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055250
Responsavel.: MANOEL LUIZ DA COSTA ME
CPF/CNPJ: 040970030/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  208,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055248
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO FRANCISCO 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 001639808/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  282,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055030
Responsavel.: MARCOS JOSE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 002172237-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.020,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055066
Responsavel.: PEKALCE COM DE CALC  LTDA
CPF/CNPJ: 005148357/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.380,51
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 048482
Responsavel.: SORAIA GOMES DE CASTRO SOUSA 0
CPF/CNPJ: 022403459/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  545,93
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055173
Responsavel.: YLLEN DE ALMEIDA  ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 489237451-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.020,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055068
Responsavel.: VALMIR DE SOUZA SOARES ME
CPF/CNPJ: 002131595/0002-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055430
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,  19/09/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP
CPF/CNPJ: 002278198/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  691,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055404
Responsavel.: ADILSON DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 436522804-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 054960
Responsavel.: COMERC VALLE DO
CPF/CNPJ: 006862987/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.313,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055061
Responsavel.: EDSON DE MENDONCA ROCHA 
JUNIOR 0564
CPF/CNPJ: 017550789/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.635,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055426
Responsavel.: EDIVALDO SEVERINO DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 044691624-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  201,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055028
Responsavel.: EDSON DE MENDONCA ROCHA 
JUNIOR 0564
CPF/CNPJ: 017550789/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  876,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055427
Responsavel.: FLAVIA ROCHA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 044614094-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  373,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055032
Responsavel.: JAILTON LOURENCO
CPF/CNPJ: 021515236/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  219,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 055140
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.007,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.061/2015

OBJETO: Fornecimento de água mineral e gêneros alimentícios (café e açúcar), com entrega 
parcelada para atender as necessidades do Sistema Único de Trabalho, Emprego e Renda-SINE, 
conforme Convênio TEM/SPPE/CODEFAT Nº128/2012. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL / FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, VALOR: R$ 20.392,00 (Vinte 
Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais) LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 2.05.007/2015/CPL/SE-
MAS FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11.334.1005.2035 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30; Fonte 015 VIGÊNCIA: 12 meses, SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia 
e Victor Thiago Muniz Albino DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2015

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO 
DE GÁS GLP 13 KG DE MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí - PB, 27 de Agosto de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí - PB, às 15:00 horas do dia 01 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí - PB, 18 de Setembro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.021/2015 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 1.6.021/2015, cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 
para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 01 de 
Outubro de 2015, às 15h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes 
estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 18 de Setembro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Setembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 3176/2004. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278.

Email: licitacaosttpcg@gmail.com
Campina Grande - PB, 15 de Setembro de 2015.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 15:00 horas do dia 30 de 
Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 3176/2004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 33411278. Email: licitacaosttpcg@gmail.com
Campina Grande - PB, 18 de Setembro de 2015.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 016/2015, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Sistema de Registro de 
preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, de forma parcelada. Data de Abertura: 
02/10/2015 às 09h30min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, 
situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 18 de Setembro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053851
Responsavel.: FRANCISCO LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 309317204-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$815,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054266
Responsavel.: HILDA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 364825014-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.083,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054106
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 065830464-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$136,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054479
Responsavel.: MAGLIANO DAVID DE LIMA
CPF/CNPJ: 013073014-95
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.975,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053819
Responsavel.: M2 CONTABILIDADE ADMINISTRA-
DORA LTD
CPF/CNPJ: 009157185/0001-17
Titulo: DUP PRES SER IN  R$197,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052765
Responsavel.: SPOL COMERCIO ATACADISTA 
EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 017792488/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$265,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054244

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,  19/09/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA
CPF/CNPJ: 010495633/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054616
Responsavel.: CONVENIENCIA A ESTA AO
CPF/CNPJ: 012613565/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$248,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053518
Responsavel.: CARLOS ANTONIO ALVES BASILIO
CPF/CNPJ: 204666842-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.602,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053813
Responsavel.: CLINICA QUALIVIDA PILATES LTDA
CPF/CNPJ: 011294338/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$895,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053150
Responsavel.: CRIART ASSESSORIA E PROPAGAN-
DA LTDA
CPF/CNPJ: 024215618/0001-37
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.201,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053970
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054331
Responsavel.: ECLESIA SAMARA DE ASSIS
CPF/CNPJ: 069060804-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.381,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

PREFEITURA MUNICIPAL SAPÉ
TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 095/2013
OBJETO: DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES, de forma bilateral, extinguir o vínculo obrigacional, 

estabelecido no contrato 095/2013, extinguindo-se o vínculo obrigacional entre as partes pactuantes, nos 
termos do art. 79, Inciso I da Lei n° 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRA-
TANTE) e SN – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 17.127.190/05.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-
-se e Cumpra-se.

Sapé, 15 de Setembro de 2015.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 00012/2015

OBJETO: DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES, de forma bilateral, extinguir o vínculo obrigacional, 
estabelecido no contrato 00012/2015/SDSS, extinguindo-se o vínculo obrigacional entre as partes pactuantes, 
nos termos do art. 79, Inciso I da Lei n° 8.666/93.

PARTES: Secretaria de Desenvolvimento Social de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 12.769.172/0001-
03 (CONTRATANTE) e LUZINETE JOSÉ DE FREITA FÉLIX, inscrito no CPF sob nº 841.036.394-15.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-
-se e Cumpra-se.

Sapé, 16 de Setembro de 2015.
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA

Secretaria de Desenvolvimento Social de Sapé

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 027/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é prestação de serviços para veicula-
ção de matérias de interesse do município de Barra de Satana, através de emissora de radiofusão, 
em transmissão ao vivo. Data de abertura: 30/09/2015 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 18 de Setembro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 028/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para 
contratação de empresa para confecção de fardamento. Data de abertura: 30/09/2015 às 10h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 18 de Setembro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 029/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para 
aquisição de água mineral em garrafões de 20 lts e Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em 
botijões P13. Data de abertura: 30/09/2015 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de 
Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3346-1066.

Barra de Santana, 18 de Setembro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA (PB).
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTA ROSA LTDA - EPP.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO, PARA 

VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 20.340,00 (Vinte Mil, Trezentos e Quarenta Reais).
VIGÊNCIA:Até 31 de Dezembro de 2015.
DATA DO CONTRATO: 15.09.2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com a Chamada Pública  nº  00003/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  NICOLAUNEVES DA COSTA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE   
VALOR  GLOBAL: R$  1.600,00  (hum mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  18  de Setembro  de 2015
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com a Chamada Pública  nº  00003/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  MARIA VILANY GONÇALVES 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE   
VALOR  GLOBAL: R$  3.600,00  (três mil e seiscentos  reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  18  de Setembro  de 2015
Francisco de Assis Carvalho   -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com a Chamada Pública  nº  00003/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  MANOEL DA COSTA ALVES 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE   
VALOR  GLOBAL: R$  6.600,00  (seis mil e seiscentos  reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  18  de Setembro  de 2015
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de locação de veículo, de acordo com o Processo Tomada de Preços  
nº  00008/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS – ITEM 04 
OBJETO: Locação de veículo para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, por tempo integral.  
VALOR R$: 2.000,00 (dois mil reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 18 de Setembro de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00008/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: MARIA LEITE DE OLIVEIRA – ITEM 01 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da rede 

municipal de ensino.  
VALOR R$: 95,00 (noventa e cinco reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 18 de Setembro de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços nº 00008/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: DAMIÃO LEITE DE CARVALHO – ITEM 02 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da rede 

municipal de ensino.  
VALOR R$: 70,00 (setenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 18 de Setembro de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, tipo utilitário, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com.

Alagoa Grande - PB, 17 de Setembro de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Constitucional do Município de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: 
Homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Tomada de Preços N.º TP006/2015, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviço de engenharia civil na Recuperação da Escola Maria do Carmo Barbosa (Sítio: Barra do Vieira), 
Recuperação da Escola Cassimira Leite Montenegro (Rua João Suassuna nº 157), Recuperação 
da Pré-Escola Gente Inocente (Rua Cônego Florentino), Recuperação, Reforma e Ampliação da 
Pré-Escolar Branca de Neves (Povoado de Tataíra), de acordo com as planilhas orçamentárias de 
custos., e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente vencedor: 
Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 
166.636,73 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais, setenta e três centavos), 
conforme planilhas anexa a proposta. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 10 de setembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita Constitucional do Município de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: 

Homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Tomada de Preços n.º TP007/2015, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para execução 
dos serviços de engenharia civil na Reforma do Centro do Idoso e Construção de Anexo, conforme 
planilha orçamentária de custo., e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como 
proponente vencedor: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, 
com o valor total de R$ 72.864,16 (setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis 
centavos), conforme planilha anexa a proposta. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 10 de setembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:30 horas do dia 05 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria técnica e engenharia para a elaboração do Plano Municipa. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32941112.
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 17 de Setembro de 2015
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para locação de veículo, tipo Van, para transporte de pacientes 

em tratamento médico do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, 
às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de  Setembro de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de elaboração de projetos de 

engenharia civil do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 
horas do dia 30 de Setembro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de  Setembro de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

REFRESCOS GUARARAPES LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.715.757/0007-69, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 
1756/2015 em João Pessoa, 26 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Ampliação 
da área interna de carga e descarga, com construção de galpão de 2.284 m², na área industrial, no 
Distrito Industrial de João Pessoa-PB Na(o) AVENIDA PARQUE - S/N  Município:  JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2015-001854/TEC/LA-0523.

João Pessoa > Paraíba > sábado, 19 de setembro de 2015Publicidade
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