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l Militares da Paraíba ajudam a reforçar segurança no RN. Página 6

l TSE divulga o calendário das eleições municipais de 2016. Página 13

l EUA anunciam testes em humanos de nova vacina contra o zika. Página 15

l 62% das famílias recusam doação de órgãos de parentes. Página 17
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Ginásio da Funad vai
atender paratletas da PB

O governador Ricardo Coutinho entregou ontem o Ginásio da Funad e deu início à série de inaugurações em homenagem 
ao aniversário da capital. A obra de R$ 2,3 milhões vai beneficiar usuários da Fundação e paratletas do Estado.  PÁGIna 3

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,240  (compra) R$ 3,240  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,220  (compra) R$ 3,420  (venda)
EURO   R$ 3,607  (compra) R$ 3,612   (venda)
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O grupo Circo Sem 
Pano apresenta a obra 
Auto da Compadecida 
hoje à noite.  PÁGIna 9

Peça relembra 
Ariano Suassuna

CUlTURA POPUlAR
OlIMPíAdAS

Obra era esperada há 20 anos

Esportes
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Talento nas ruas

Artistas ganham vida nos semáforos
“Espírito acolhedor” do pessoense e belezas naturais 

têm atraído jovens estrangeiros à capital. PÁGIna 19
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Eleição 2016

Wilson Filho será vice de Cida Ramos
Deputado federal do PTB anunciou ontem a desistência 

da candidatura própria à prefeitura da capital. PÁGIna 8

Brasil vence a China 
na estreia dos Jogos

O Brasil estreou com vitó-
ria nas Olimpíadas do Rio 2016 
e chegou aos três pontos, na 
liderança do grupo. PÁGIna 8
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Em 5 anos, a Funad elevou 
o número de atendimentos 
de 1,3 mil para 4 mil com 
a ampliação da política de 
inclusão social do Estado
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“No Brasil é mais fácil colocar na ca-
deia um menino de 18 anos por 100 gramas 
de maconha do que um agente público que 
tenha praticado uma fraude de alguns mi-
lhões”. A frase é do ministro Luís Rober-
to Barroso, do Supremo Tribunal Federal, 
que na terça-feira passada voltou a defen-
der o fim do foro privilegiado e a adoção 
de medidas para racionalizar e agilizar a 
Justiça brasileira. Segundo o magistrado, 
é necessário diminuir “drasticamente” as 
competências não constitucionais da su-
prema Corte brasileira.

Diz a Constituição do Brasil que todos 
são iguais perante a lei. Mas isto é no pa-
pel. Na prática, alguns são mais iguais do 
que outros. E uma dessas desigualdades 
de tratamento mais gritantes é justamen-
te o tal foro privilegiado a que têm direi-
to parlamentares e outras autoridades da 
República, mesmo quando cometem cri-
mes comuns. Nos últimos anos, pelo me-
nos cinco projetos para acabar com o foro 
especial por prerrogativa de função têm 
tramitado no Senado e na Câmara, mas 
nenhum chegou a ser votado em plenário. 
Essas propostas de emenda à Constitui-
ção ou acabam com a ideia de uma única 
instância para julgar crimes comuns dos 
ocupantes de determinados cargos ou su-
gerem o fim do foro para todos os tipos 
de crime, inclusive os de responsabilidade 
(ligados ao exercício do mandato).

Tal dispositivo é uma clara exceção 
ao princípio da igualdade, consagrado na 
Carta Magna do Brasil por meio de seu 
artigo 5º. A justificação desta norma ex-
cepcional é dada pela necessidade de pro-

teção do exercício da função ou do manda-
to, descaracterizando assim um possível 
privilégio pessoal dos detentores daquele 
determinado mandato. Essa questão jurí-
dica passou recentemente a ser alvo de de-
bates acalorados envolvendo não apenas 
políticos e juristas, mas também pessoas 
interessadas em entender o imbróglio ju-
rídico/político dos últimos dias.

“A jurisdição do STF deve se concen-
trar em ações diretas ou em recursos 
extraordinários. Todo resto acho que 
deveria ser enxugado”, disse o ministro 
Barroso durante o debate jurídico Desa-
fios da Jurisdição Constitucional, tema 
de inauguração do Instituto de Diálogos 
Constitucionais, ocorrido em Brasília. Na 
ocasião, também palestraram os minis-
tros do STF Edson Fachin e Teori Zavas-
cki. Para ele, nem todas as ações devem 
ser julgadas pelo colegiado de ministros, 
no plenário da Corte, sugerindo a seguir 
que mais ações sejam deliberadas em 
plenário virtual. Outro aspecto criticado 
pelo ministro é a quantidade de políticos 
abrangidos no julgamento de ações crimi-
nais com foro privilegiado. A sua opinião é 
a de que apenas os crimes possivelmente 
cometidos pelo ocupante do cargo de pre-
sidente da República deveriam ser anali-
sados no STF.

“É preciso acabar ou reduzir o foro 
privilegiado, ou reservá-lo apenas a um 
número pequeno de autoridades. É uma 
herança aristocrática”, disse Barroso. De 
fato, a República não pode ter cidadãos es-
peciais. A República, na verdade, repudia 
essa distinção.  

Editorial

 Fim de um privilégio
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Artigo

Cidades maravilhosas

Hoje não é véspera de um feriadão qual-
quer. Amanhã, 5 de agosto, comemora-se o 
aniversário da fundação da Cidade de João 
Pessoa (há controvérsias, porque seria, na 
verdade, aniversário da fundação do Estado 
da Paraíba, mas a questão interessa a histo-
riadores, deixa pra lá...). E é também o dia da 
abertura oficial da Olimpíada do Rio. Sopa no 
mel, portanto, tratando-se de uma sexta-feira, 
vale dizer, com um sábado e um domingo pela 
frente sem os encargos dos dias úteis. No caso 
local, com muito mais razão ainda, posto que, 
além da missa e da procissão que compõem 
a parte sagrada das homenagens à padroeira 
Nossa Senhora das Neves, os devotos (ou não) 
têm a parte profana para divertir-se no que 
atualmente resta da Festa das Neves.

Os festejos de antigamente já foram re-
memorados sábado passado, com proprieda-
de e maestria, por Carlos Pereira de Carvalho, 
de modo que seria ocioso lembrar mais uma 
vez dos velhos tempos do quem-me-quer, dos 
pavilhões, dos parques de diversão, da baga-
ceira, do cachorro quente de Nega, de toda a 
memória, enfim, que o cronista transferiu da 
Praça do Bispo, da Avenida General Osório e 
da Praça Dom Ulrico para a segunda página 
do Segundo Caderno deste jornal. Uma via-
gem para saudosista nenhum esquecer que 
maravilha de história tem esta cidade.

Quanto à Olimpíada do Rio, tudo indica 
que veremos uma reprise do filme da Copa 
do Mundo de 2014 (não, não, pelo amor de 
Deus, nada de 7 x 1, imaginem!). Quero me 
referir a certa torcida contra a realização do 

evento da Fifa, apenas porque foi captado 
pelo então presidente Lula (e vocês sabem 
que não morro de amores por ele), da mes-
ma forma como volta a ocorrer agora com 
os jogos do COI, estes, em parte bancados 
pela presidente Dilma (por quem também 
não nutro cá muita simpatia). Acho isso de 
uma mesquinhez abominável. Só que a Copa 
do Mundo de 2014 foi um sucesso, no campo 
da promoção esportiva, assim como deverá 
suceder com a Olimpíada do Rio, apesar dos 
percalços naturais em eventos desse porte 
(aconteceram até nas melhores arenas de 
Londres, em 2012).  

Pelo que se viu nos últimos dias, o Rio 
vestiu roupa nova, especialmente na velha 
zona portuária, e está exercitando o que 
tem de melhor além da paisagem: o espí-
rito carioca - com o qual recepciona e en-
canta atletas e turistas vindos de todas as 
partes do planeta, sem contar brasileiros 
provenientes de norte a sul do país. Há pro-
blemas? Claro que há, entre os quais a vio-
lência que já produziu cenas atemorizantes, 
não obstante o aparato de segurança mon-
tado para estes dias no próprio Rio e em 
outras capitais. E ainda existe o potencial 
perigo de atos terroristas, fenômeno que se 
propaga pelo mundo inteiro na atualidade 
e que se reveste do imponderável. O Cristo 
Redentor que tome conta da Cidade Maravi-
lhosa e estenda a proteção dos seus braços 
para todo o Brasil! (Pena que não consiga 
um chega pra lá em Galvão Bueno no Jornal 
Nacional. Mas essa é outra história.

Sopa no mel, tratando-se de uma sexta-feira, vale dizer, com um
sábado e um domingo pela frente sem os encargos dos dias úteis”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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COntRA FRAuDES

A quEDA DE JOÃO PESSOA nO ínDiCE FiRJAn

Do deputado estadual 
Gervásio Maia (PSB), criti-
cando a aliança entre pe-
emedebistas e tucanos 
para a disputa eleitoral 
em João Pessoa: “Por 
toda a história do PMDB 
em relação ao PSDB, não 
consigo entender, quero 
só mesmo ver a foto de 
Maranhão abraçado com 
Cássio e Luciano”.

Gestores de saúde que fraudarem 
lista de cirurgias programadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) po-
derão ser enquadrados na Lei Im-
probidade Administrativa. É o que 
prevê o projeto de lei, do senador 
Reguffe (sem partido), aprovado 
ontem pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. A proposta 
torna obrigatória a divulgação da 
lista de agendamento de cirurgias 
na internet.

Mais perto do fim. A Comissão 
Especial de Impeachment, pre-
sidida pelo senador paraibano 
Raimundo Lira (PMDB), votará 
hoje o relatório do senador 
Antonio Anastasia (PSDB), 
que decide pela continuidade 
do processo de impeachment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff. Como têm maioria, os 
opositores da petista deverão 
aprovar o texto.

EnivAlDO vOltA à CEnA POlítiCA?
Há anos sem disputar cargos eletivos, o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro deverá ser anunciado hoje como com-
panheiro de chapa de Romero Rodrigues (PSDB), em Campina Grande. A aliança teria sido fechada em reunião 
de lideranças das duas legendas, em Brasília, com a participação da deputada Daniela Ribeiro, até então 
pré-candidata do PP. Contudo, essas negociações estavam em curso desde meses atrás.      

Ainda perplexo pela decisão do diretó-
rio do PMDB de João Pessoa de apoiar 
Luciano Cartaxo (PSD), o deputado 
Raniery Paulino disse ontem que está 
“digerindo” o acordo. Afirmou que coe-
rência política é artigo raro na Paraíba: 
“Era bom que coerência se vendesse 
na farmácia ou no supermercado para 
muitos poderem comprar uma dose ou 
um quilo dela”.

O deputado estadual Raoni Mendes disse ontem 
que o Democratas abriria mão da indicação do 
vice-prefeito na chapa de Cida Ramos (PSB) se isso 
fosse necessário para possibilitar uma composição 
com o PTB de Wilson Filho. A declaração, feita às 
primeiras horas da manhã, fez sentido no início da 
noite, quando Wilson anunciou a retirada de sua 
candidatura e a composição de seu partido com a 
chapa socialista.  

PTB se uNe AO PsB
COERênCiA nO vAREJO

JuntOS, nA FOtO RElAtóRiO Anti-DilMA

O governador Ricardo Coutinho (PSB) aponta o porquê de João Pessoa ter caído no ranking do índice 
Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado na semana passada, mas que teve uma repercussão tímida na 
imprensa e nas mídias sociais. E seu diagnóstico é preciso: faltou à gestão municipal planejamento na 
aplicação do dinheiro público, uma vez que a capital tem uma arrecadação R$ 2 bilhões por ano. “Como 
é possível esse orçamento não servir para melhorar a vida das pessoas, a não ser piorar, inchar a má-
quina?” João Pessoa sofreu a maior queda entre as capitais do Nordeste, entre 2009 e 2015: caiu da 
primeira para a sexta colocação. Houve retração em quatro dos cinco indicadores avaliados pelo índice – 
investimentos, receita própria, gastos com pessoal e liquidez. O governador lembrou que à época de sua 
gestão à frente da Prefeitura da capital, “o índice Firjan apontava que João Pessoa era primeiro lugar no 
Nordeste, tinha 0,72 em 2009. Hoje, João Pessoa está em 6º lugar, com 0,55. Ou seja, caiu a sua gestão”.
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Políticas

Ricardo entrega ginásio poliesportivo 
esperado há 20 anos para a Funad 

Foto: Francisco França/Secom-PB

Equipamento vai beneficiar 
paratletas, usuários e 
pessoas da comunidade

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Solenidade de inauguração do ginásio da Funad contou com apresentação de dançarinos, paratletas e de uma banda marcial

“Essa é a valorização e 
qualificação de um centro 
essencial enquanto promo-
tor e produtor de políticas 
públicas para pessoas com 
deficiência. Quando assumi-
mos a Funad realizava cerca 
de 1.300 atendimentos por 
mês, e hoje nós chegamos 
aos 6 mil atendimentos por 
mês”, destacou o governador 
Ricardo Coutinho na manhã 
de ontem durante a inaugu-
ração do ginásio poliespor-
tivo da Escola Estadual de 
Educação Especial Ana Paula 
Ribeiro Barbosa Lira, loca-
lizada na Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Por-
tador de Deficiência (Funad).

Em seu discurso, o go-
vernador disse que a políti-
ca da reabilitação motora na 
Paraíba tem sido bastante 
fortalecida, destacando que 
a nova obra tem uma história 
muito peculiar. “A política da 
reabilitação motora da edu-

cação para as crianças com 
deficiência, se fortaleceu mui-
to ao longo desses anos e esse 
ginásio, que tem uma história 
muito peculiar, recebeu re-
cursos junto com o Governo 
Federal em 2001, e como foi 
feito apenas a sapata, não foi 
concluído o que continha no 
convênio, esses recursos fo-
ram devolvidos em 2009, en-
tão, eu assumi o compromis-
so de realizar essa obra”.

A obra era esperada há 
mais de 20 anos e foi realiza-
da com recursos do Governo 
da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, sendo investidos cerca 
de R$ 2,3 milhões. De acordo 
com a presidente da Funad, 
Simone Jordão, o ginásio vai 
atender os usuários da Funad, 
bem como toda a comunidade. 
“O governador está realizando 
um antigo sonho, porque du-
rante anos os nossos usuários 
e paratletas treinavam sob o 
sol e no pátio interno de forma 
precária. Agora terão dignida-
de, apoio e o cuidado mereci-
dos”, lembrou. 

Essa foi a primeira de 
uma série de obras que o go-
vernador Ricardo Coutinho 

inaugurará a partir desta se-
mana, em homenagem aos 
431 anos da cidade de João 

Pessoa. Serão entregues à 
população obras nas áreas 
de saúde, educação, cultura, 

turismo e mobilidade urba-
na. A solenidade de inaugu-
ração contou com a apresen-

tação da banda marcial da 
Funad, desfile dos paratletas 
e apresentações culturais.

Ricardo ainda assinou or-
dens de serviços, destinando 
mais de R$ 6,5 milhões para re-
formas de nove escolas estaduais 
e ressaltou que escolheu a Funad 
para ser a primeira presenteada 
com obras em comemoração ao 
aniversário de João Pessoa para 
incentivar e valorizar ações de 
inclusão social. “Poderia ter es-
colhido qualquer outra obra 
para abrir o pacote de inaugu-
rações em homenagem à cidade 
de João Pessoa, mas começamos 
aqui na Funad por ter uma sim-
bologia maior. Queremos mos-
trar a nossa preocupação com 
a inclusão das pessoas com defi-
ciência. É uma alegria derrubar 
barreiras para a construção de 
um futuro mais inclusivo. Todos 
precisamos ter os mesmos direi-
tos e ser tratados com o mesmo 
respeito”, concluiu.

No local foi feito todo fecha-

mento do ginásio (40x50)m em 
alvenaria e elemento vazado, 
coberta em telha tipo alumínio, 
arquibancadas com acessibilida-
de, contendo também tela de 
proteção, pintura interna e ex-
terna, vestiários masculino/femi-
nino com acessibilidade, piso em 
granilito, demarcação do ginásio 
e colocação de acessórios (trave 
de futsal, tabela de basquete e 
suporte para fixação de rede de 
voleibol). A área externa do gi-
násio recebeu pavimentação em 
blocos intertravados com rampa 
de acesso ao ginásio, muro de 
arrimo, ajardinamento, mureta 
e alambrado de proteção, ban-
cos em concreto armado, calça-
da de contorno, piso cimentado 
e iluminação. 

A presidente da Funad, Si-
mone Jordão, enfatizou que o 
ginásio vai proporcionar condi-
ções adequadas de treinamento 

para os usuários e paratletas. 
“Conheço a história da Funad 
desde a vinda dos primeiros 
usuários. Essa obra era espera-
da há 20 anos. Hoje é um dia de 
alegria para todos os envolvidos 
com esta instituição: funcioná-
rios, usuários, pais, paratletas. 
Em nome de todos, agradeço ao 
governador pelos investimentos 
feitos na Funad. Atualmente 
podemos ampliar o acesso das 
pessoas com deficiência aos ser-
viços oferecidos aqui, além de 
melhorar a qualidade de vida 
dos usuários. Foi um desafio 
concluir uma obra de tamanho 
porte. Ela simboliza o respeito 
do Governo do Estado com a 
pessoa com deficiência. Agora 
nossos usuários e paratletas vão 
poder treinar em condições dig-
nas”, destacou.

“Estou muito feliz em estar 
nessa inauguração deste ginásio 

na Funad. Hoje é um dia impor-
tante, em que o fogo olímpico 
chega ao Rio de Janeiro, tão 
perto das olimpíadas, essa obra 
tem ainda mais simbologia. Da-
qui poderão surgir paratletas 
que representarão a Paraíba no 
futuro. É um equipamento bem 
estruturado para oferecer condi-
ções adequadas de treinamento 
aos usuários. Eu, que fui atleta, 
tenho um prazer enorme em 
fazer parte desse Governo que 
incentiva o esporte”, afirmou o 
secretário-executivo de Juventu-
de, Esporte e Lazer, José Marco.

o técnico de basquete e 
paratleta, Romero Ramos, lem-
brou a dificuldade que sentia 
para encontrar locais de treina-
mento adequados para pessoas 
com deficiência. “Nossa equipe 
de basquete tinha pouco tempo 
para treinar porque não acha-
va lugares adequados às nossas 

necessidades. Esse ginásio ficou 
com uma estrutura maravilho-
sa, com uma arquibancada com 
rampas, banheiros com ótimo 
acesso, enfim, ficou muito mais 
viável para a utilização dos pa-
ratletas”, disse.

“Agradeço ao governador 
Ricardo Coutinho por olhar pe-
las pessoas com deficiência. In-
felizmente, muitas vezes, somos 
esquecidos pela sociedade. Este 
ginásio trouxe as melhores con-
dições possíveis para que pos-
samos praticar vários tipos de 
esportes”, comemorou o aluno 
Davi Fernandes.

“o ginásio está lindo, com 
rampas de acesso em todos os 
lugares, totalmente adequado 
ao que precisamos. Era um dese-
jo antigo ver esta obra concluí-
da. Todos estamos muito agra-
decidos”, falou o aluno Geraldo 
Gomes.

Governador destina R$ 6,5 mi para reforma de escolas

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trin-
dade, cumpriu agenda admi-
nistrativa em Brasília nessa 
terça-feira (2) com o objeti-
vo de assegurar a liberação 
de recursos para a educação 
do Estado. Ele foi recebido 
pelo ministro da Educação, 
Mendonça Filho, que se 
comprometeu a analisar os 
pleitos da Paraíba. Também 
participaram da audiência 
os secretários da Infraes-
trutura, Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo, e 
da Representação Institu-
cional, Ricardo Barbosa.

Aléssio Trindade co-
mentou que, entre os pedi-
dos encaminhados, está o 
repasse de recursos para a 
construção de mais seis Es-
colas Técnicas Estaduais, 

cujo termo de compromisso 
foi assinado pelo Governo do 
Estado e pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE/MEC).

As seis novas escolas 
serão construídas nos mu-
nicípios de Campina Grande, 
Guarabira, Patos, Itaporanga, 
Sousa e Serra Branca, com 
um investimento de R$ 80,8 
milhões, dos quais R$ 64,8 
milhões oriundos da parce-
ria com o Governo Federal. 

Escolas Técnicas
Três Escolas Técnicas 

Estaduais já foram entre-
gues à população e estão em 
pleno funcionamento na Pa-
raíba. São elas: Escola Cida-
dã Integral Técnica de João 
Pessoa - Pastor João Pereira 
Gomes Filho (João Pessoa); 
Escola Técnica Erenice Ca-

valcante Fideles (Bayeux) e 
Escola Técnica Estadual do 
Vale do Mamanguape – João 
da Matta Cavalcanti de Albu-
querque (Mamanguape).

A Escola Cidadã Integral 
Técnica Pastor João Pereira 
Gomes Filho está localiza-
da no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa e funciona 
nos turnos da manhã e da 
tarde com o Ensino Médio 
Integrado à Educação Pro-
fissional. A escola conta com 
160 alunos matriculados 
e teve um investimento de 
R$ 10.213.493,68. Atualmen-
te são ofertados pela escola 
os cursos de Técnico em Co-
zinha e Técnico em Vendas.

Outras três escolas téc-
nicas estaduais, que serão 
entregues à população, estão 
localizadas nas cidades de 
Cuité, São Bento e Cajazeiras.

Secretário vai ao MEC por liberação de recursos
AUDIÊNCIA CoM o MINIStRo

Ministro da Educação, Mendonça Fillho, se comprometeu a analisar os pleitos da Paraíba

Foto: Divulgação/Secom-PB
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ARTE NAS RUAS

Estrangeiros faturam nos sinais
Artistas circenses chegam 
a ganhar R$ 100 por dia nos 
semáforos de João Pessoa 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2016

Jovens estrangeiros vin-
dos da Colômbia, Venezuela, 
Uruguai e Chile entre outros 
países estão sobrevivendo 
na capital paraibana apre-
sentando arte circense em 
alguns dos cruzamentos 
das principais avenidas de 
João Pessoa. A colombiana 
Daniela Delmar Cortez, 20 
anos, e o venezuelano Lary 
Pachanno, 23 anos, que tra-
balham no cruzamento das 
Trincheiras com a Avenida 
João Machado, afirmaram 
que já estão há mais de 
dois meses na cidade so-
brevivendo dessa arte que é 
apresentada aos motoristas 
enquanto o semáforo está 
fechado. O objetivo deles é 
ganhar uns trocados com a 
arte do malabarismo e afir-
maram que chegam a rece-
ber até R$ 20 por hora de 
trabalho. Uma média de R$ 
100 por dia. 

Eles não têm ponto fixo, 
nem cidade determinada. 
Daniela disse que o com-
panheiro de trabalho Larry 
Pachanno não é seu namo-
rado e que eles trabalham 
sempre juntos e o fatura-
mento de cada um é feito de 
forma separada. Embora es-
tejam em João Pessoa, eles 
estão sempre se deslocando 
para outras cidades e costu-
mam ficar em pousadas ba-
ratas ou mesmo na rua. 

A dupla, embora não te-
nha destino, escolheu, por 
enquanto, a capital parai-
bana por ser, segundo eles,  
uma cidade interessante, de 
pessoas acolhedoras e de 
belas praias. Ambos disse-
ram estar gostando muito 
da cidade. Eles informaram 
também que não tem ideia 

José Alves
Zavieira2@gmail.com

de quando vão para outra 
metrópole. Apenas confir-
maram que enquanto as 
pessoas estiverem colabo-
rando com a arte deles, vão 
ficando. “Só depois de um 
período é que a gente aca-
ba escolhendo outro lugar 
para expor nossa arte”, dis-
se Daniela, revelando que 
aprendeu a arte do mala-
bares na escola de circo de 
seu país.

Já Pachanno afirmou 
que começou a lidar com a 
arte malabares aos 15 anos  
e desde então vem viajando 
por diversos países da Amé-
rica do Sul. “O mais gra-
tificante nisso tudo é que 
a gente vai conhecendo o 
mundo, as culturas de cada 
país e aprendendo a falar a 
língua de cada povo. A gen-
te vive um estilo alternativo 

de vida que permite viajar 
e distrair a cabeça. Claro 
que passamos por muitas 
dificuldades, mas no final 
é gostoso conhecer novos 
costumes”, disse ele, enfati-
zando que já esteve na Ar-
gentina, no Chile e que no 
Brasil já conheceu a Bahia e 
agora a Paraíba.

Para-brisa
A maioria dos motoris-

tas que param o carro nos si-
nais da cidade não gostam de 
ser abordados por um lim-
pador de para-brisa que ofe-
rece seus serviços em troca 
de algumas moedas. O pior é 
que mesmo que a pessoa não 
queira o serviço, eles aca-
bam jogando o liquido (água 
com sabão) no para-brisa e 
limpando. Até aí tudo bem, 
mas o problema é que, algu-

mas vezes, o comportamento 
deles amedronta quem está 
dentro do veículo, segundo 
afirmou o dentista Sérgio Al-
buquerque.

No Centro de João Pes-
soa, mais precisamente no 
sinal do Parque Solon de 
Lucena existe um verdadei-
ro batalhão de limpadores 
de para-brisa. Basta o sinal 
fechar que eles avançam e 
limpam os para-brisas dos 
veículos, mesmo que o mo-
torista diga não. 

Eles não gostam de fa-
lar para a imprensa, mas um 
deles, Antônio Vicente, 17 
anos, disse ser da cidade de 
Bayeux e que o dinheiro que 
ganha limpando para-brisa 
ajuda sua mãe na compra 
de alimentos, a exemplo de 
pão e ovos. Ele confidenciou 
que fatura até R$ 40 por dia.

O Dia 5 de agosto, quando 
se comemora a fundação da ci-
dade de João Pessoa, é feriado 
na capital, regulamentado por 
lei municipal de 23 de junho 
de 1999. Este ano, a data, que 
também comemora a fundação 
da Paraíba, passou a ser feriado 
em todo o Estado devido a uma 
lei de autoria da deputada esta-
dual Estela Bezerra (PSB), san-
cionada pelo governador Ricar-
do Coutinho e publicada em 17 
de dezembro do ano passado no 
Diário Oficial, estendendo para  
todas as cidades paraibanas. 

Em João Pessoa se comemo-
ra o Dia de Nossa Senhora das 
Neves, padroeira da capital. Al-
gumas pessoas preferem viajar 
para cidades do interior, mas 
outras preferem ficar em casa, 
aproveitando as praias e ativi-
dades culturais. Então, é impor-
tante para quem pretende per-
manecer na capital saber quais 
estabelecimentos irão funcionar 
no feriado de 5 de agosto.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) vai suspender o expe-
diente forense e administrativo na sua sede e nas subseções 
judiciárias, amanhã, em decorrência do feriado comemorativo 
à fundação da capital do Estado. Assim, os prazos processuais 
serão prorrogados para o dia 8 de agosto, primeiro dia útil 
após o feriado de 5 de agosto.

Somente ações, medidas de urgência e procedimentos desti-
nados a evitar o perecimento de direito, assegurar a liberdade de 
locomoção ou garantir a aplicação da lei penal serão analisados 
pela Justiça em Plantão Judiciário. O atendimento para esses ca-
sos será 24h, através dos seguintes telefones: João Pessoa, 99982-
3061; Campina Grande, 99971-4007; Sousa, 99967-1001; Montei-
ro, 99113-1914; Guarabira, 98117-0054, e Patos, 98125-2857.

Bancos fecham e lojas podem abrir

JFPB suspende expediente 

FERIADO DE 5 DE AGOSTO

Um plano especial de 
trânsito e transporte, mon-
tado pela Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), teve 
início na segunda-feira (1º) 
e segue até amanhã, aniver-
sário de fundação de João 
Pessoa e encerramento da 
Festa das Neves. 

A Semob escalou 15 
agentes de mobilidade para 
executar o plano, atuando 
nos bloqueios dos trechos 
definidos. Durante à noi-
te, agentes de mobilidade 
motociclistas monitoram o 
entorno do evento, apoian-
do os que estarão em dez 
pontos fixos para orientar 
condutores de veículos, 
operadores e usuários do 
transporte coletivo sobre 
os desvios.

Os parques de diversão 
estão instalados na Avenida 
Pedro I e na Rua Deputado 
Odon Bezerra, trechos entre 
a Praça Dom Adauto e Rua 
Santo Elias. Já o estaciona-
mento para os veículos do 
Samu, viaturas policiais, 
Corpo de Bombeiros e Guar-
da Municipal fica na Aveni-
da Visconde de Pelotas. No 
período da Festa das Neves, 
a Semob inverteu o sentido 
de circulação a partir da Rua 
Professor José Coelho em di-
reção a Rua Santo Elias. 

Pontos de interdição
Já a partir das 17h há 

pontos de bloqueio na Praça 
Dom Adauto, Santo Elias com 
Av. Pedro I, Av. General Osório 
com Conselheiro Henriques, 
Barão do Abiaí com Av. Vis-
conde de Pelotas, Barão do 
Abiaí com Treze de Maio, Ga-
briel Malagrida com Viscon-
de de Pelotas, Treze de Maio 
com Arthur Aquiles, Profes-
sor José Coelho, Praça Dom 
Adauto com Deputado Odon 
Bezerra e Duque de Caxias 
com a Praça Rio Branco.

Zona Azul
Nos trechos ocupados 

com as barracas móveis da 
festa, o funcionamento do 
estacionamento rotativo 
será até as 15h, no período 
do evento.

Táxi
Os pontos de táxis ficam 

no anel externo do Parque 
Solon de Lucena, na Rua 
Barão do Abiaí com Viscon-
de de Pelotas e Praça 1817 
(parte de baixo). 

Transporte coletivo
Para atender ao público 

que irá prestigiar os shows 
durante a festa da padroeira 
da cidade, as linhas do Pro-
jeto Tetéu estarão à disposi-
ção durante toda a noite. São 
elas: T001 – Grotão; T002 – 
Bairro das Indústrias; T003 
– Alto do Mateus; T004 – Va-
lentina-Paratibe - Mussuma-
go; T005 – Mangabeira VII; 
T006 – Mangabeira; T007 
– Mandacaru; T008 – Cabo 
Branco; T009 – Tambaú; 
T010- Bessa; T011 e T012 
(Circulares).

Para mais informações, 
a população pode ligar para 
a Central de Reclamações e 
Informações (Cerin) 0800-
2811518, 3218-9310 ou 
3218-9311 (Terminal de In-
tegração do Varadouro).

Transporte e trânsito 
têm esquema especial

FESTA DAS NEVES

A Superintendência do Ban-
co do Brasil informou que as 
agências não funcionarão ama-
nhã. De acordo com a Associação 
de Supermercados da Paraíba 
(ASPB), os estabelecimentos da 
capital abrirão normalmente. Em 
relação as lojas comerciais, fica 
a critério dos proprietários abrir 
neste feriado.

A Superintendência de Trens 
Urbanos de João Pessoa infor-

mou que todas as estações es-
tarão fechadas e nenhum trem 
vai circular. Nenhuma repartição 
pública, estadual e municipal 
terá expediente amanhã, com 
exceção de serviços essenciais de 
saúde e de limpeza.  

Os shoppings Manaíra, Mag 
e Mangabeira funcionarão nor-
malmente a partir das 10h. Já o 
shopping Tambiá abrirá a partir 
das 12h.

Algumas ruas 
do Centro da 
capital são 
interditadas 
a partir das 
17h devido a 
movimentação 
da festa 

FOTO: Evandro Pereira

O venezuelano Lary Pachanno e a colombiana Daniela Cortez fazem malabarismo no cruzamento das avenidas das Trincheiras com a João Machado, no Centro  

Davison Eliziario
Especial para A União
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Paraíba reforça policiamento no 
Rio Grande do Norte e na divisa
Equipes da Polícia Militar e 
do Exército estão atuando 
na segurança dos estados

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

A Paraíba está refor-
çando o policiamento no Rio 
Grande do Norte. Na manhã 
de ontem, mais de 200 mili-
tares do Exército partiram 
em uma missão de reforço 
policial no Estado vizinho. 
Foram 137 militares do 15º 
Batalhão de Infantaria Moto-
rizado, em João Pessoa, e 100 
de Campina Grande. Esse 
esquema foi implantado de-
vido às últimas ocorrências 
no Rio Grande do Norte, que 
vem registrando ataques cri-
minosos, além da fuga de 17 
presos do Centro de Deten-
ção Provisória (CDP), locali-
zado no bairro da Ribeira, na 
Zona Leste de Natal.

A Polícia Militar da Pa-
raíba também participa da 
ação, reforçando a segurança 
na divisa dos dois estados. 
O comandante-geral da PM 
paraibana, coronel Euller 
Chaves, disse que a medida 
inclui principalmente refor-
ço na área do Litoral Norte e 
em cidades como Cuité, Ca-
tolé do Rocha, e Santa Rita. 
“Assim que soubemos da si-
tuação que ocorreu no Rio 
Grande do Norte, acionamos 
os comandantes dos Bata-
lhões que têm ligação com 
municípios do Estado poti-
guar e começamos a mobili-
zar os efetivos”, afirmou.

O coronel Maurício Va-

Missão de reforço policial no Estado vizinho conta com 137 militares do 15o Batalhão de Infantaria Motorizado, de João Pessoa

lença, do 15º Batalhão de 
Infantaria Motorizado, expli-
cou que não existe um tempo 
determinado para as tropas 
permanecerem no Rio Gran-
de do Norte e que o retorno 
depende da normalização 
da situação de segurança do 
Estado. “Tendo em vista a 
necessidade de um reforço 
para os órgãos de segurança 
do Rio Grande do Norte, que 
nos solicitou, vamos dar esse 
apoio para manter a ordem 
pública de lá”, afirmou.

Coronel Euller disse 
que o objetivo da PM é re-
forçar o policiamento por 
meio das Forças Táticas, 
com suporte do Bope para 
estabelecer respostas ime-
diatas, além do Batalhão de 
Trânsito, através da Compa-
nhia de Polícia  Rodoviária. 
Segundo o comandante, as 
agências de Inteligência das 
Forças de Segurança tam-
bém estão interligadas, a 
fim de buscar informações 
que conduzam a possíveis 

prisões. “Nossa intenção é 
realizar check points, abor-
dagens em vias de acesso, 
bloqueios policiais. O refor-
ço ocorre em várias áreas, 
mais especificamente na 2ª 
Companhia Independente 
da Polícia Militar (2ª CIPM), 
em Mamanguape, no 9º Ba-
talhão de Polícia Militar, em 
Cuité, e no 12º Batalhão da 
PM, em Catolé do Rocha, no 
Alto Sertão. Vamos ao má-
ximo tentar minimizar que 
essa situação tenha efeitos 

na Paraíba”, finalizou.
O secretário de Seguran-

ça e da Defesa Social da Pa-
raíba, Cláudio Lima, afirmou 
que os gestores das  Polícias 
Militar e Civil, que são res-
ponsáveis pelas divisas dos 
municípios próximos ao Rio 
Grande do Norte, reuniram-
-se na manhã de segunda-
-feira (1º) para traçar um 
plano de ação em comum 
para impedir que as cidades 
paraibanas possam ser afe-
tadas com essa situação no 

Rio Grande do Norte. “Temos 
que estar preparados para 
agir caso alguns desses cri-
minosos escolham a Paraí-
ba como uma possível rota 
de fuga. Estamos atentos e 
orientando nossos policiais 
para ações mais efetivas em 
estradas e vias de acesso. Já 
passamos por outras situa-
ções semelhantes e sempre 
estivemos bem aparelhados 
para agir em situações de ex-
trema cautela como essa que 
ocorre no Estado vizinho”, 
explicou o secretário.

O major Cristovão Lu-
cas, da Polícia Militar, disse 
que as ações da polícia nas 
divisas da Paraíba estão sen-
do realizadas através de bar-
reiras policiais, com pessoas 
e veículos sendo abordados. 
As equipes contam com a 
participação das tropas es-
peciais do Bope, além do tra-
balho integrado entre o Sis-
tema de Inteligência de João 
Pessoa com a Polícia Militar 
do Rio Grande do Norte. 

De acordo com o major 
Lucas, em um ano e meio fo-
ram registradas mais de 500 
fugas no Estado vizinho. “A 
partir dos acontecimentos 
do final de semana no Rio 
Grande do Norte, com a fuga 
dos presos e um registro, 
pela terceira vez seguida, de 
ataques, o policiamento teve 
que ser elevado para evitar 
que os criminosos de lá quei-
ram se esconder aqui, e caso 
eles venham, nós possamos 
estar preparados para pren-
dê-los”, informou.

Foto: Divulgação

A Polícia Militar da Pa-
raíba prendeu, na tarde de 
terça-feira (2), um homem 
de 71 anos de idade, acusa-
do de porte e posse ilegal de 
arma de fogo na Zona Rural 
de Dona Inês, a 160km da ca-
pital paraibana.

Policiais militares da 7ª 
Companhia Independente 
da cidade de Araruna foram 
acionados, após denúncias 
de populares de que um ido-
so estaria portando um revól-
ver e ameaçando as pessoas 
no Sítio Lago do Brás, Zona 
Rural de Dona Inês. Com ele 
foram apreendidos um revól-
ver calibre 22, um revólver 

calibre 38 e uma espingarda 
de fabricação caseira. 

 “O acusado chegava a sua 
casa quando foi abordado e 
com ele apreendemos um re-
vólver calibre 22. As demais 
armas estavam em sua resi-
dência”, disse o cabo Reywal-
do, que coordenou a ação. O 
idoso e todo material foram 
conduzidos à Delegacia de Po-
lícia Civil do município para os 
demais procedimentos.

Tráfico em Santa Rita
Um homem suspeito de 

traficar drogas no bairro Hei-
tel Santiago, em Santa Rita, 
foi preso na tarde de ontem 

por policiais militares do Ra-
diopatrulhamento.

Os soldados Jonhander-
son e Romário realizavam 
rondas no bairro quando se 
depararam com um homem, 
conhecido como Peixeiro, 
suspeito de vários homicí-
dios nos bairros de Tibiri, 
Marcos Moura e Heitel San-
tiago. Durante a abordagem 
foi localizada com o suspeito 
certa quantidade de maco-
nha e uma quantia em di-
nheiro trocado.

O suspeito e o material 
apreendido foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia 
Civil na cidade de Santa Rita.

Idoso de 71 anos é preso por 
porte e posse ilegal de armas

PRF apreende anfetaminas 
com caminhoneiro no Sertão

Seis homens são detidos após 
troca de tiros com a polícia

EM CAJAZEIRAS

Policiais militares da 
4ª Companhia do 1º Bata-
lhão prenderam, na tarde 
de ontem, quatro homens e 
apreenderam dois adoles-
centes com duas armas de 
fogo no bairro de Mandaca-
ru, na capital.

A equipe policial, com-
posta pelo capitão Sabino, 
pelos cabos Carlos e Cédric 
e pelo soldado George, rea-
lizavam rondas no Alto do 
Céu, em Mandacaru, quando, 
chegando ao local conhecido 
como “Beco da Balieira”, vi-
sualizaram seis homens que, 
ao ver os policiais, começaram 
a efetuar disparos de arma de 
fogo contra a guarnição.

Após troca de tiros, os 
policiais da 4ª Companhia, 
com o apoio das equipes 
coordenadas pelos sargentos 
Murilo e F. Gomes e ainda a 
guarnição do Batalhão de 
Operações Especiais, conse-
guiram deter os seis suspei-
tos, dos quais dois eram ado-
lescentes, apreendendo com 
eles um revólver calibre 32, 
um revólver calibre 38 e dez 
munições. 

Os suspeitos foram en-
caminhados para Central de 
Polícia, no bairro do Geisel, 
onde foram autuados por 
porte ilegal de arma de fogo, 
formação de quadrilha e re-
sistência à prisão. 

Tentativa de homicídio 
Policiais militares do 5º 

Batalhão prenderam, ontem, 
um homem suspeito de ten-
tativa de homicídio no bairro 
do José Américo, na capital.

Os policiais realizavam 
rondas quando receberam 
a informação de que um ho-
mem acabara de ser vitima-
do por arma de fogo. Ele foi 
socorrido para um hospital 
em Mangabeira.

De posse das informa-
ções, a equipe montou um 
cerco no bairro e conseguiu 
localizar o suspeito, de 25 
anos, ainda com a arma uti-
lizada no crime, um revólver 
calibre 38. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu duas 
cartelas de comprimidos de 
anfetamina em uma fiscali-
zação de rotina, na noite de 
terça-feira (2), no quilômetro 
513 da BR-230, no Município 
de Cajazeiras, Sertão paraiba-
no. O medicamento pertencia 
a um caminhoneiro.

Os agentes da PRF abor-
daram um caminhão que 
vinha do Município de João 
Dourado, que fica no Cen-
tro-Norte da Bahia, e tinha 
como destino final a cidade 
de Natal (RN). 

Durante a fiscalização, 

os policiais descobriram 
que o caminhoneiro estava 
dirigindo há mais de 16 ho-
ras ininterruptas. Esse longo 
tempo dirigindo sem parar 
para descanso levou os poli-
ciais a desconfiarem de que 
o motorista poderia estar 
usando anfetamina, popu-
larmente conhecida como 
“rebite”. A partir daí, os PRFs 
iniciaram buscas no veículo 
até encontrar as duas carte-
las com 25 comprimidos es-
condidas em locais diferen-
tes da cabine do caminhão. 
Uma das cartelas estava com 
cinco comprimidos a menos.

Rebites
Esse tipo de medicamen-

to, chamado popularmente 
de “rebite”, é um inibidor de 
apetite. No entanto, é muito 
utilizado por caminhoneiros 
por causa do efeito estimu-
lante do sistema nervoso 
central, fato que inibe o sono 
por longas horas.

Quando o efeito do me-
dicamento passa, o sono 
aparece de maneira incon-
trolável, o que eleva os riscos 
de grandes acidentes, pois 
ocorrências envolvendo ca-
minhões são muitas vezes 
catastróficas.

A Polícia Militar da Paraíba pren-
deu, na terça-feira (2), cinco suspeitos de 
roubo e apreendeu com eles duas armas 
de fogo. As ações foram desencadeadas 
nas cidades do Conde e Sapé. 

Policiais militares da 1ª Companhia 
Independente da cidade de Alhandra fo-
ram acionados por várias vítimas de rou-
bos que indicaram as características dos 
suspeitos. Após diligências, os policiais 
localizaram os quatro homens em um 
automóvel. Com eles foram apreendidos 
uma pistola calibre 380, utilizada nos cri-
mes, e 11 celulares roubados. Os presoss 

e os materiais apreendidos foram enca-
minhados para a Delegacia de Alhandra.

Em Sapé 
Ainda na terça-feira, policiais mi-

litares do Radiopatrulhamento da 3ª 
Companhia do 7º Batalhão receberam 
informações da Central de Operações 
sobre um homem armado que estaria 
efetuando roubos na cidade de Sapé. 
Após rondas, o suspeito foi identificado 
e preso, no bairro do Mutirão, portando 
um revólver calibre 38 com munições e 
uma faca. 

PM prende suspeitos de 
roubos no Conde e Sapé
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Lançado concurso Arte Cidadã 
para os alunos da rede pública
Solenidade marcou também 
lançamento de programa 
sobre educação fiscal

A parceria de três pastas 
marcou o lançamento do Pro-
grama “Semeando Sementes 
da Cidadania” e do “Concurso 
Arte Cidadã Ano II”,  no final da 
manhã de ontem, na Secretaria 
de Estado da Receita, no Centro 
Administrativo Estadual, em 
Jaguaribe. Os gestores da Re-
ceita e da Educação do Estado e 
a Receita Federal participaram 
da solenidade de cooperação 
mútua para disseminar a edu-
cação fiscal por meio de rea-
lização de cursos de Ensino a 
Distância (EAD) e da 2ª edição 
do concurso voltado para alu-
nos da rede pública da Grande 
João Pessoa, que vai premiar as 
melhores produções de dese-
nhos, poesias ou paródias com 
notebooks.

Somente poderão partici-
par do concurso “Arte Cidadã” 
os alunos das escolas públicas 
da Grande João Pessoa ma-
triculados no 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental II e tam-
bém no Ensino médio. Um dos 
pré-requisitos para participar 
será a frequência escolar regu-
lar. O outro será concluir, com 
êxito, pelo menos um dos cin-
cos cursos constantes no Pro-
grama “Semeando Sementes 
da Cidadania”, disponibilizados 
na modalidade EAD (Ensino 
a Distância) por meio da pla-
taforma da ESAT Virtual  ht-
tps://www3.receita.pb.gov.br/
portalesat/. As inscrições do 
concurso “Arte Cidadã” serão 
iniciadas na próxima segunda-
feira (8), por meio da internet, 
e se estendem até o dia 30 de 
outubro deste ano.

O 2º ano do concurso ‘vai 
premiar as sete melhores pro-
duções com notebooks nas mo-
dalidades de desenhos (estória 
em quadrinhos), poesia ou pa-
ródias. A premiação vai avaliar 
as produções que expressarem 
sensibilização, compreensão e 
conscientização sobre temas 

relacionados à cidadania fis-
cal e também propiciar uma 
reflexão sobre a função social 
dos tributos, controle social e a 
participação do cidadão. 

Cooperação de 20 anos
O secretário de Estado da 

Receita, marconi Frazão, desta-
cou ‘a profícua parceria’ que a 
Receita Estadual vem alimen-
tando com a Secretaria Esta-
dual de Educação há 20 anos, 
além da cooperação com a Re-
ceita Federal, na disseminação 
da educação fiscal. “Não pode-
mos mudar comportamentos 
e atitudes de adolescentes e 
jovens sem um trabalho cons-
cientizador e de caráter con-
tinuado. Hoje, estamos escre-
vendo mais um capítulo nesse 
trabalho de cooperação mútua 
entre os técnicos das pastas 
envolvidas. Ao assinarmos o 
termo de cooperação estamos 
possibilitando que professo-
res e alunos da rede pública 
tenham acesso e participem de 
um grande movimento educa-
cional que promova mudanças 
no exercício cotidiano da cida-
dania”, frisou marconi Frazão 
em sua fala.

Múltiplas aprendizagens
Para a secretária de ges-

tão pedagógica da Secretaria 
de Estado da Educação (SEE), 
Roziane marinho, a parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Receita é fundamental por 
oferecer uma contribuição 
efetiva para a sociedade e co-
laborar com a aprendizagem 
dos alunos. 

“A escola precisa en-
tender que aprender as dis-
ciplinas tradicionais, como 
matemática e português, im-
portante para o desenvolvi-
mento dos estudantes, mas 
ensinar sobre recursos públi-
cos, de onde vêm esses recur-
sos, quais são nossos direitos 
e deveres como cidadão, nesse 
sentido, também é de extrema 
relevância”, falou a secretá-
ria. “A escola é um espaço de 

múltiplas aprendizagens e, por 
isso, vemos essa parceria com 
a Secretaria da Receita com 
carinho. Essa é uma ação que 
funciona, sobretudo, como res-
posta social”, complementou.

Valores éticos
Para o delegado da Recei-

ta Federal em João Pessoa, ma-
rialvo Laureano, “na atual con-
juntura política que vivemos 
as redes sociais e a mídia estão 
pautadas por temas relaciona-
dos à corrupção. Como forma-
dores de opinião, precisamos 
também ser embaixadores 
do conhecimento, mostrando 
os verdadeiros valores para 
o bem comum da sociedade 
que é respeito, a justiça e a so-
lidariedade. Com isso, a gente 
eleva a cidadania naquilo que 
chamamos de ética. Como 
gestores, precisamos sonhar, 
ousar e ter ideais para mostrar 

o caminho correto para ser se-
guido por essa nova geração 
que está nos bancos escolares. 
Acreditamos que podemos fa-
zer um  país melhor e as nos-
sas crianças e adolescentes 
precisam também acreditar 
nisso. Nós vamos, sim, mudar 
esse país, mas somente com a 
participação e a conscientiza-
ção efetiva dessas crianças e 
desses jovens sobre o que real-
mente significa cidadania, éti-
ca e o bem comum”, apontou.

Segundo marialvo, “o en-
volvimento das três pastas será 
mais uma vez importante para 
o sucesso do projeto. Precisa-
mos ser esse exemplo para que 
possamos disseminar esse pro-
jeto com convicção. Não adian-
ta termos ideias maravilhosas, 
mas sem que não sejam coloca-
das em prática. O que gera mu-
dança são ideias práticas feitas 
com muito esforço, garra e 

proatividade como as que têm 
sido realizadas pela equipe da 
Esat e, em especial, pela gestora 
Elaine César”, frisou.

A diretora executiva da 
Escola de Administração Tri-
butária (Esat), Elaine César, 
afirmou que a expectativa do 
concurso Arte Cidadã é de al-
cançar muito mais escolas e 
alunos nesta segunda edição. 
“No próximo dia 16 de agosto, 
no auditório do Colégio Liceu 
Paraibano, vamos reunir, com 
apoio da 1ª Regional de En-
sino, diretores, professores 
e alunos e diversas escolas 
da Grande João Pessoa para 
conhecerem o programa “Se-
meando Sementes de Cidada-
nia” e o concurso ‘Arte Cida-
dã’. Os cursos da Esat Virtual 
gerados pelo programa ‘Se-
meando Sementes da Cida-
dania’ terão também maior 
acesso, pois os alunos para 

participarem do concurso te-
rão de fazer pelo menos um 
curso de educação fiscal, que 
será mais um instrumento 
para o cidadão agir diferen-
ciado, consciente e participa-
tivo na sociedade”, revelou.

Além dos três gestores, 
participaram do lançamen-
to do Programa “Semeando 
Sementes da Cidadania” e do 
“Concurso Arte Cidadã Ano II”, 
o secretário-executivo da Re-
ceita, Leonilson Lins de Lucena, 
o delegado adjunto da Receita 
Federal em João Pessoa, Hamil-
ton Sobral, a coordenadora do 
Programa Sementes de Cidada-
nia, Ciliana Nunes, a subgerente 
Giselda Freire, a representante 
legal na Educação Fiscal da Se-
cretaria de Educação do Estado, 
Ana maria da Costa, auditores 
fiscais da Receita Federal e do 
Estado, técnicos da Educação e 
da Receita Estadual.

Secretário da Receita Estadual, Marconi Frazão, destacou a importância da parceria com a Secretaria de Educação e a Receita Federal

Agevisa lança 
informativo no 
Jornal Estadual 
da Tabajara

O Governo do Estado, por 
meio da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa/PB), 
disponibilizará, a partir de hoje, 
mais um canal de comunicação: 
o “momento Agevisa”, informa-
tivo de cerca de três minutos 
(inserido no programa Jornal 
Estadual, da Rádio Tabajara – 
AM 1.110 e FM 105.5), que irá 
ao ar todas as quintas-feiras, en-
tre as 6h e 7h.

A finalidade do informa-
tivo radiofônico é aproximar 
ainda mais o Governo da popu-
lação na área da Vigilância Sani-
tária. “A iniciativa possibilitará 
aos ouvintes da Rádio Tabajara 
o acesso a informações impor-
tantes para a promoção, pre-
servação e defesa da sua saúde, 
sempre numa linguagem sim-
ples e de fácil compreensão”, 
disse a diretora-geral da Agevi-
sa, Glaciane mendes.

O lançamento do “mo-
mento Agevisa”, que integra o 
Programa de Qualificação Per-
manente denominado “Agevisa 
Capacita”, faz parte da progra-
mação alusiva ao Dia Nacional 
de Vigilância Sanitária, come-
morado em 5 de agosto em 
todo o território nacional. 

Os professores da Rede 
Estadual de Ensino têm até 
o dia 22 de agosto para se 
inscrever no curso de Li-
cenciatura em Letras, com 
habilitação em Língua Por-
tuguesa, ministrado na mo-
dalidade educação a distân-
cia, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB). Das 
200 vagas divididas entre os 
polos de Campina Grande, 
João Pessoa, Picuí e Sousa, 
67 oportunidades são para 
os professores da rede pú-
blica, as demais são para 
outros interessados, seguin-
do as regras do edital. 

Para se inscrever, é ne-
cessário preencher o formu-
lário eletrônico disponível 
no portal do estudante do 
IFPB, efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição e entre-
gar a documentação exigida 
no edital presencialmente 
no campus em que o aluno 
pretende cursar. O valor da 
inscrição é de R$ 20,00. É 
possível solicitar isenção 
da taxa até o dia 12. O re-
sultado final será divulgado 
no dia 16 de setembro. As 

matrículas serão realizadas 
de 20 a 22 de setembro e o 
início das aulas está previs-
to para 8 de outubro.

Vagas
Além dos professores 

da rede pública, o edital re-
serva vagas para pessoas 
com deficiência, para aque-
las que se autodeclaram 
pretas, pardas ou indígenas, 
candidatos oriundos de es-
colas públicas, assentados 
da reforma agrária, e para 
ampla concorrência. O pro-
cesso de seleção para os 
professores da rede pública 
se dará mediante critérios 
como: não possuir formação 
superior em nenhuma área; 
formação superior em outra 
área que não seja Licencia-
tura; formação superior em 
outra licenciatura; atuação 
como professor em outras 
disciplinas do Ensino Fun-
damental ou médio, ou pro-
fessor polivalente. Já para os 
demais candidatos a seleção 
se dará a partir da nota no 
Exame Nacional do Ensi-
no médio (Enem), edições 
2013, 2014 ou 2015.

Professores podem se 
inscrever até o dia 22

LICENCIATURA EM LETRAS

Ribeirão Preto, no interior de 
São Paulo, é um dos polos mais im-
portantes nos mais variados setores 
da economia brasileira. A cidade do 
interior paulista será sede de mais 
uma versão da Feira AVIRRP, criada 
pela Associação das Agências de Via-
gem de Ribeirão Preto e região em 
1997 e faz parte do calendário ofi-
cial de eventos da cidade. A feira tem 
início amanhã e prossegue até sába-
do (6), contando com a presença de 
uma comitiva da Paraíba, que estará 
divulgando o potencial turístico no 
estande coordenado pela Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur).

 A Feira AVIRRP inseriu a cida-
de como uma das maiores emissoras 
nacionais de turistas para diversos 
destinos, em especial, o Nordeste. O 
evento será promovido no Centro de 
Eventos Taiwan e atualmente ocupa 
um espaço de mais de 6 mil metros 
quadrados. A expectativa dos orga-
nizadores é de atrair grandes forne-
cedores de todo o País e do exterior, 
criando um forte ambiente de negó-
cios e divulgação de novos roteiros.

A Paraíba vai desenvolver uma 
ação de divulgação, apostando no 
material institucional, como revistas, 
CDs e vídeos, além de contar com a 

presença de vários gerentes comer-
ciais do setor hoteleiro de João Pes-
soa e Costa do Conde. “A feira é fun-
damental para que a gente coloque 
na prateleira das agências de uma 
das cidades mais fortes do interior 
de São Paulo”, aponta Ruth Avelino, 
presidente da PBTur. Dados da esta-
tal de turismo indicam que São Paulo 
é um dos maiores emissores de turis-
tas para a Paraíba.

De acordo com os organizadores 
da feira, o evento movimenta toda a 
estrutura turística e econômica da ci-
dade, mas seu avanço vai além, pois 
gera inúmeras oportunidades de ne-
gócios entre expositores e agentes 
de viagem e profissionais diretos e 
indiretos do turismo nacional e inter-
nacional.

PBTur divulga Destino Paraíba 
durante feira em Ribeirão Preto 

POTENCIAL TURÍSTICO

Dados da estatal de 
turismo indicam que São 
Paulo é um dos maiores 
emissores de turistas 
para a Paraíba

FOTO: Secom-PB
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Wilson Filho anuncia vice-candidatura 
à Prefeitura na chapa de Cida Ramos
Com a chegada do PTB, 
sobe para 17 o número de 
partidos junto à socialista

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Terminou na noite de 
ontem o suspense em torno 
de quem seria o candidato a 
vice na chapa da pré-candida-
ta Cida Ramos à Prefeitura de 
João Pessoa para as eleições 
deste ano. Com o anúncio do 
deputado federal Wilson Filho 
(PTB), que abriu mão de uma 
candidatura própria para unir 
seu projeto de governo ao de 
Cida, a oposição ao atual pre-
feito da capital agora acumula 
um arco de alianças de 17 par-
tidos em torno da socialista.

Logo após o anúncio, a 
pré-candidata Cida Ramos 
disse que agora ficou muito 
fácil para o eleitor identificar 
entre a força de oposição e a 
candidatura do atual prefeito 
à reeleição, quem está com o 
conservadorismo político e 
quem traz propostas progres-
sistas. “Somos o lado progres-
sista, o lado dos que querem 
construir o novo em João Pes-
soa, dos que têm um projeto 
para a cidade”, disse Cida.

Em seu discurso, o de-
putado federal Wilson Filho 
aproveitou para atacar seu 
principal adversário. “Em 

quase quatro anos não temos 
nada que tenha sido pensado 
ou planejado por esse prefei-
to. É uma gestão sem concei-
to”, disse. Wilson mencionou 
diversos pontos negativos da 
gestão, como a barreira do 
Cabo Branco, a saúde no mu-
nicípio e a questão da mobi-
lidade urbana, que ele classi-
ficou como um “atestado de 
incompetência”. 

Wilson Filho também des-
tacou que, proporcionalmente, 
João Pessoa foi uma das cida-
des que mais recebeu recursos 
federais e, ao mesmo tempo, 
uma das que mais perdeu por 
falta de projetos. O candidato 
a vice-prefeito lembrou que a 
lentidão é uma marca do atual 
prefeito, e em um comparativo 
direto, afirmou que no ritmo 
das obras da Prefeitura, Lu-
ciano Cartaxo levaria 20 anos 
para executar o Trevo das Man-
gabeiras, e 50 anos para o Via-
duto do Geisel. “Ele [Cartaxo] 
precisaria de 20 anos para fa-
zer tudo o que Ricardo ou Agra 
fizeram em um ano enquanto 
prefeitos”, disparou.  

“A escolha do nome de 
Wilson Filho se dá, principal-
mente, a partir de uma avalia-
ção que foi colocada para todos 
os partidos e parlamentares 
que estão conosco. Com a sua 
vinda, tenho certeza que João 
Pessoa vai ganhar muito. A 
nossa vitória é certa, a vitória 

FOTO: Delosmar Magalhães/Divulgação

Além de unir as oposições ao atual prefeito, Cida e Wilson se colocam como a candidatura progressista e com projeto para a cidade

dos que querem unidade a par-
tir de um projeto popular, de-
mocrático e republicano”, disse 
Cida ao seu agora companhei-
ro de chapa Wilson Filho.

O ex-senador e presi-
dente do diretório estadual 
do partido, Wilson Santiago, 
ressaltou sua felicidade pela 
união do projeto político. 
“Entendo como a salvação 
para João Pessoa”, afirmou. 
Santiago disse ainda que a 

atual gestão da Prefeitura de 
João Pessoa estaria pulveri-
zando as ações de governo 
em favor de poucas pessoas, 
em vez de beneficiar a popu-
lação como um todo. “Somos 
obrigados a construir a uni-
dade das oposições em João 
Pessoa”, arrematou. 

Quem também compôs 
a mesa no anúncio da vice-
candidatura de Wilson Filho 
foi o atual vice-prefeito de 

João Pessoa, Nonato Bandeira 
(PPS), que logo de cara arran-
cou risadas do público presen-
te. “Conversei com ele [Wilson 
Filho] hoje e, numa brinca-
deira, disse: ‘tomara que você 
não seja eu amanhã’”. Nonato 
se referia à posição escan-
teada em que ficou na gestão 
municipal, por opção do atual 
gestor, e ainda alfinetou: “Tris-
te daquele que tem medo da 
sombra e que não sabe dividir. 

O poder é para ser exercido e 
dividido entre as forças políti-
cas, jamais entre amigos e fa-
miliares”, finalizou.

A convenção do PSB, que 
deverá anunciar o nome de 
Cida como candidata do par-
tido está marcada para hoje, 
às 18h, no Clube Cabo Branco. 
Mais cedo, às 16h, no Clube 
Astréa, o atual prefeito deve 
confirmar seu nome para a 
tentativa de reeleição. 

O Brasil venceu a China 
por 3 a 0 na primeira partida 
da seleção feminina de fute-
bol. O último gol foi aos 44 
minutos do segundo tempo. 
A partida começou às 16h e 
terminou às 17h50, no está-
dio do Engenhão, no Rio de 
Janeiro. As brasileiras ainda 
enfrentarão a Suécia e a Áfri-
ca do Sul.

O Brasil abriu o placar 
aos 36 minutos do primeiro 
tempo. O gol foi da camisa 3 
da seleção, a zagueira Môni-
ca, que cabeceou a bola na 
área. No final do primeiro 
tempo, já na prorrogação, aos 
47 minutos, um susto, Fabia-
na recuou a bola de cabeça, 
mas não percebeu a saída de 
Bárbara e quase fez um gol 
contra. Com um placar de 1 
a 0, as jogadoras brasileiras 
saíram do campo aplaudidas.

Aos 13 minutos do se-
gundo tempo, o segundo gol, 
marcado por Andressa Alves.

Andressinha abriu na di-
reita para Marta, que passou 
para Andressa Alves. Livre, a 
atacante fez o gol. Aos 36 minu-
tos do segundo tempo, Marta,  
aclamada pela torcida, foi subs-
tituída pela atacante Débora.

Já no final do segundo 
tempo, aos 44 minutos, foi a 
vez do gol de Cristiane, que 
fechou o placar de 3 a 0 so-
bre as chinesas. Andressinha 
cobrou falta na área, e Cris-
tiane, de cabeça, fez o tercei-
ro da seleção brasileira.

A partida ocorre antes 
mesmo da abertura oficial 
dos Jogos Olímpicos, que 
será nesta sexta-feira (5), no 
Maracanã. Depois da partida 
contra a China, as brasileiras 
ainda enfrentam a Suécia no 
dia 6 às 22h, no Estádio Níl-
ton Santos, no Rio; e a África 
do Sul, no dia 9, às 22h, na 

Arena Amazônia, em Ma-
naus. Ao todo, doze seleções 
disputam o torneio de fute-
bol feminino na Olimpíada.

Afirmação
Para o Brasil, mais do 

que um título inédito, as jo-
gadoras da seleção veem na 
Olimpíada uma forma de con-
seguir a afirmação definitiva 
da modalidade no País. Por 
enquanto, os números mos-
tram uma realidade diferen-
te: das 18 convocadas para os 
jogos, 13 jogam no exterior e 
cinco fazem parte da seleção 
permanente, projeto criado 
no início de 2015 com o ob-
jetivo de garantir um bom re-
sultado nos Jogos Olímpicos.

A Olimpíada também 
marca, para a seleção, a des-
pedida da capitã da seleção 
brasileira, Formiga. Aos 38 
anos, ela vai encerrar a car-
reira após a disputa da sexta 
edição dos Jogos. 

Seleção feminina de futebol 
estreia com vitória sobre China
Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil 

Cristiane e Marta na comemoração de um dos três gols da seleção brasileiras sobre a seleção da China

Após o sorteio de con-
frontos e mando de campo 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil na terça-feira, a 
CBF divulgou nesta quarta a 
tabela detalhada com datas e 
horários das partidas.

A fase começa no dia 
24 de agosto e termina 
quase um mês depois, em 

22 de setembro. Como na 
terceira fase, o confronto 
de volta não pode mais ser 
eliminado.

O regulamento é o mes-
mo das etapas anteriores: 
avança para a quartas de fi-
nal o time que fizer mais gols 
na soma das duas partidas; 
em caso de empate, passa a 
equipe com mais gols fora de 
casa na fase.

CBF divulga datas dos 
confrontos nas oitavas

COPA DO BRASIL1o Congresso 
Estadual para 
Defensores será 
em João Pessoa

Estão abertas as inscri-
ções do 1º Congresso Esta-
dual para Defensores Públi-
cos da Paraíba. Com o tema 
“Os Desafios da Defensoria 
Pública como Órgão Funda-
mental ao Acesso à Justiça 
e ao Devido Processo Legal 
como Direito Fundamental”, 
o evento será realizado de 10 
a 12 de agosto, no auditório 
do Fórum Cível da Capital. A 
abertura está marcada para 
quarta-feira(10), às 19h, pelo 
defensor público geral do Es-
tado, Vanildo Oliveira Brito.

A Defensoria Pública é 
instituição essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado. 
É responsável pelo atendi-
mento à população de baixa 
renda e que não dispõe de 
condições financeiras para se 
defender em juízo por meio 
de um advogado particular. A 
Defensoria deve oferecer um 
tratamento igual, humano e 
justo para todas as pessoas. 
Portanto, é imprescindível 
que o defensor busque co-
tidianamente incrementar 
os conhecimentos, visando 
prestar efetivamente a assis-
tência jurisdicional necessá-
ria ao assistido.

Pensando em aperfei-
çoar os conhecimentos jurí-
dicos dos defensores, é que o 
defensor público geral Vanil-
do Oliveira Brito determinou 
a realização do Congresso 
que vai tratar de temas rele-
vantes, como por exemplo, 
as alterações no Novo Código 
de Processo Civil e as Novas 
Tendências da Execução Pe-
nal. Defensores e estagiários 
do curso de Direito das uni-
versidades conveniadas com 
a Defensoria Pública devem 
se inscreve no site da insti-
tuição (www.defensoria.pb.
gov.br). Acesse o formulário 
na página inicial.

FOTO: Reprodução/Internet

Por GloboEsporte

Veja abaixo a tabela detalhada, com horários de Brasília:

JOGOS DE IDA

n 24 de agosto, quarta-feira

19h30 - Santos x Vasco (Vila Belmiro)

19h30 - Atlético-PR x Grêmio (Arena da Baixada)

21h45 - São Paulo x Juventude (Morumbi)

21h45 - Atlético-MG x Ponte Preta (Independência)

n 31 de agosto, quarta-feira

19h30 - Palmeiras x Botafogo-PB (Arena do Palmeiras)

21h45 - Fluminense x Corinthians (Giulitte Coutinho, em Mesquita)

21h45 - Internacional x Fortaleza (Beira-Rio)

n 1o de setembro, quinta-feira

20h - Botafogo x Cruzeiro (Luso-Brasileiro, no Rio)

JOGOS DE VOLTA

n 21 de setembro, quarta-feira

19h30 - Juventude x São Paulo (Alfredo Jaconi)

19h30 - Grêmio x Atlético-PR (Arena do Grêmio)

19h30 - Ponte Preta x Atlético-MG (Moisés Lucarelli)

21h45 - Corinthians x Fluminense (Arena Corinthians)

21h45 - Vasco x Santos (São Januário)

21h45 - Cruzeiro x Botafogo (Mineirão)

n 22 de setembro, quinta-feira

19h15 - Fortaleza x Internacional (Castelão)

21h30 - Botafogo-PB x Palmeiras (Almeidão)

Calendário

Oito jogos separam o time que 
levantará a Copa do Brasil
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Mostra Filme Livre 
movimenta o Centro 
Histórico da capital 
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Sitônio volta a abordar 
a delação premiada, um 
assunto atual no Brasil

ARTES VISUAIS CINEMA

Escrita por Ariano Suassuana, mas adaptada por Bento Júnior, peça 
Auto da Compadecida tem apresentação única no Teatro Paulo Pontes

Originalmente escrita 
pelo paraibano, dra-
maturgo e romancista 
Ariano Suassuna, a peça 
Auto da Compadecida 
tem apresentação única 
marcada para hoje na 
capital com performance 

no Teatro Paulo Pontes. Encenada pelo 
grupo de teatro Circo Sem Pano, a peça 
é uma adaptação realizada pelo também 
dramaturgo paraibano Bento Júnior. Os 
atores sobem ao palco às 20h e a entrada 
para a atividade custa R$ 10. 

O drama do nordeste do Brasil es-
crito em 1955, nessa nova versão, toma 
um novo rumo, onde é representada na 
forma do cangaceirismo nordestino, des-
tacado pelos personagens Severino do 

Aracaju e Cabra Anastácia, em referência 
a Lampião e Maria Bonita. Além disso, 
a peça é uma homenagem ao escritor e 
dramaturgo Ariano Suassuna, que em 
vida autorizou de próprio punho à mon-
tagem paraibana.

 “É uma singela reverência ao 
grande Ariano, que defendeu com tanta 
veemência e respeito a cultura popu-
lar e o nordeste”, comentou o diretor 
Bento Júnior.

Ainda dentro do espetáculo, João 
Grilo e Chicó são também os dois gran-
des arrumadores de confusões da peça, 
infernizando as vidas do Padre João, do 
Padeiro, da Mulher do Padeiro, do Bispo 
e de quem estiver por perto. Todos serão 
julgados no dia do Juízo Final e o destino 
de cada um deles vai ser decidido por 
nossa Senhora, a Compadecida.

Quando perguntada sobre a emo-
ção da primeira apresentação do espe-

táculo a atriz Aymê Vasconcelos disse 
que a emoção foi tanta que seus olhos 
se fecharam. “Foi lindo. O teatro lotou e 
a plateia foi calorosa”, disse. Ainda em 
entrevista Aymê convidou o público a 
participar da nova apresentação que 
acontece no Paulo Pontes “Preparem-se, 
hoje tem mais Auto da Compadecida. 
Venham”, concluiu a atriz. 

Ganhadora em 2012 do prêmio 
júri popular de melhor espetáculo da 
17ª Mostra Estadual de Teatro, Dança 
e Circo, promovida pela Funesc-PB 
a peça traz em seu elenco os atores 
Marcílio Herculano, Bento Júnior, 
Paulo Leôncio, Aymê Vasconcelos, 
Ítalo Rômany, Hermano Queiroz, 
Israel Ferbar e Puama Sheila. Em 2013 
participou do Festival de Teatro de 
Curitiba (Fringe) e do 8º Festival de 
Teatro de São João nepomuceno (MG), 
onde ganhou seis prêmios, incluindo 

o de melhor espetáculo na categoria 
comédia.

Em resumo, a primeira encenação 
da obra teatral escrita por Ariano Suas-
suna tem data de 1956, em Recife, Per-
nambuco. Posteriormente houve nova 
encenação em 1974, com direção de João 
Cândido. no texto, Ariano insere elemen-
tos da tradição, da literatura de cordel, 
de gênero comédia apresentando traços 
do barroco católico brasileiro, mistura 
cultura popular e tradição religiosa.

Além disso, o autor Ariano Suassuna 
trabalha muito bem os traços de lin-
guagem oral por demonstrar na fala do 
personagem sua classe social, apresenta 
também regionalismos pelo fato de a his-
tória se passar no nordeste e o autor ter 
nascido lá. Esta peça projetou Suassuna 
em todo o País e foi considerada, em 
1962, por Sábato Magaldi “o texto mais 
popular do moderno teatro brasileiro”

Teatro Nordestino

Os atores Marcílio 
Herculano, Bento 
Júnior, Aymê 
Vasconcelos, paulo 
Leôncio, Ìtalo 
Rômany, Hermano 
Queiroz, e puama 
Sheila formam 
o elenco

Lucas Silva  
Especial para A União

FOTO: Bruno Oliveira

Serviço

n Peça: Auto da Compadecida

n Quando: Hoje

n Onde: Teatro Paulo Pontes

n Horário: 20h

n Entrada: R$ 10
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A delação premiada não é 
novidade no Brasil. Foi usada no 
tempo do cangaço. Agraciava-se 
com a anistia o cangaceiro que se 
entregasse à autoridade trazendo 
a cabeça de um companheiro seu 
de contrapeso, como se fosse uma 
tampinha premiada de refrigeran-
te. Vários bandidos se entregaram 
assim, e a medida causou pânico no 
meio da bandidagem. Os facínoras 
ficaram com medo não só da po-
lícia, mas de seus companheiros. 
Dizem que Lampeidão dormia com 
os olhos abertos.

Lampeidão não 
confiava nem na Bo-
nita, que lhe botaria 
chifres com Sabone-
te. O ordenança lhe 
acompanhava ao ba-
nho, levando a toalha 
e o sabonete, e vigian-
do para ninguém ir 
brechar a mulher do 
comandante. Quem 
era doido? E o boato 
de que Lampeidão 
era veado? Não sei, 
eu não sei, ninguém 
sabe. Os canalhas 
estão muito longe no 
tempo e no espaço. 
É uma leviandade 
se afirmar uma coisa dessas. Mas 
dizem até com Alexandre, o Grande.
Este é que está longe.

Quem seria o amante de Ale-
xandre? As tropas passavam muito 
tempo longe de casa, distantes de 
suas mulheres. Que não fosse por 
isso: podiam levar as mulheres 
para o front, como se fez na Guerra 
do Paraguai. As putas iam até por 
conta própria, acompanhando seus 
bravos. Dizem que na Guerra de 
Canudos houve a mesma coisa. E na 
Guerra de Pancho Villa. Adelita era 
a mulher de um sargento. Será que 
era corno? 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Em busca do 
tempo perdido

Germano 
RomeroA tocha olímpica

Tampinha premiada

Crônica

Croniartigo

À medida que o mundo avança em sua 
natural evolução e o homem começa a receber 
os frutos de suas ações na ocupação do plane-
ta, infelizmente, e na maioria, sob equivocados 
modelos de organização social, a humanidade 
se depara com o que se chama de caos urbano.

Essa situação que envolve problemas de 
congestionamento, violência de todos os tipos, 
desde os originados na desigualdade social aos 
de discriminação e fanatismo religioso, faz com 
que sonhamos com um tempo perdido, aquele 
em que se conversava nas calçadas, em que as 
crianças brincavam na rua e não havia necessi-
dade de gradis e cercas elétricas.

Em recente visita a Visby, uma bucólica e 
pequena cidade da ilha sueca Gotland, en-
contramos esse tempo. A princípio, o cenário 
nos remonta a algumas cidades do interior 
do Brasil. Não as da época atual, mas de um 
passado distante. O traçado urbano, o lirismo 
das fachadas, a tranquilidade de outrora, a 
sensação de paz e segurança, todas as emo-
ções que convergem em busca de um tempo 
perdido.

Em Visby, esse tempo está muito longe de 
se perder. Lá só se tem a ganhar. A arquitetura 
inserida na melhor posição de um relevo en-
riquecido pelo privilégio de estar às margens 
do Mar Báltico, se associa à originalidade dos 
ladrilhos que pavimentam suas ruas sinuosas 
e enladeiradas. E que arquitetura! Fachadas se 
sucedem tal qual colcheias em uma partitura 
de uma sonata barroca, variando de cores e 
desenhos, numa diversidade encantadora, en-
trelaçadas pela mais pura harmonia.

E o encanto se estende às janelas, con-
tornadas por variadas molduras, de cores e 
formas, debruçadas sobre parapeitos, ex-
ternos e internos, adornados com elevadas 
doses daquele romantismo peculiar a quem 
tem a arte correndo nas veias do corpo e no 
brilho da aura. Se ousarmos um olhar que se 
adentre à intimidade dos seus lares, vê-se, 
sem surpresa, que a poesia se imanta nos 
ambientes cheios de vida, paz e o silêncio 
acolhedor que só se desfruta nas civilizações 
cultas e educadas.

Nos jardins, o bom gosto não poderia ser 
diferente. E vai da seleção das flores ao dese-
nho dos canteiros, dos tipos de vasos à compo-
sição, idem harmônica, que inclui até utensílios 
e bicicletas, que dormem ao relento, livres e 
soltas.

Visby é assim, um exemplo de arquitetura 
pelo mundo poucas vezes encontrados e restri-
to às pequenas cidades, onde ainda se cultivam 
hábitos sadios e extremamente pautados nos 
mais altos princípios de bom gosto e cidadania.

Para completar, o visual que estampa o 
background paisagístico desta pérola da ilha 
Gotland é nada mais do que o belo e sereno 
Mar Báltico, que oferece aos seus moradores, 
todas as tardes um dos mais monumentais 
crepúsculos que podem ser vislumbrados por 
este mundo afora.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O Brasil vai participar dos Jogos Olímpicos com 462 
atletas.  E mais uma porção de corredores que terão o 
privilégio de carregar a tocha olímpica pelas ruas do Rio 
de Janeiro.  Convidado pelo prefeito Eduardo Paes, serei 
um desses atletas, recordando os bons tempos em que 
defendi as cores do América Futebol Club e do Club Mu-
nicipal. Deste, fui campeão carioca de basquete!

Disse bem o prefeito: “Carregar a chama olímpica 
é uma das maiores honras do planeta.  Participar do 
revezamento da tocha olímpica no 
Rio de Janeiro é um sentimento 
único, um privilégio para poucos 
no mundo.”

Devo carregar a tocha olímpica 
por cerca de 200 metros, na Aveni-
da Presidente Antonio  Carlos, no 
centro da cidade, no dia 3 de agosto, 
pela manhã.  Tenho a confiança do 
presidente do Bradesco, Luís Carlos 
Trabuco Cappi, que me enviou men-
sagem em que revela: “Pra você não 
faltará forma física, pernas que o 
saudoso América presenciou, como 
grande jogador que foi...”

Aproveito essa oportunidade, 
na verdade inédita, para recordar 
os quase 30 anos em que pratiquei 
esportes, sistematicamente.  Garoto ainda, com pouco 
mais de 10 anos, morador na Tijuca, fui nadador do Amé-
rica, treinando na pequena piscina de 20 metros, na Rua 
Campos Sales.  Durante três anos não conheci inverno ou 
verão, treinando de segunda a sexta-feira para as com-
petições que se realizavam aos domingos, nos diversos 
clubes do Rio, como o Fluminense, o Guanabara, o Vasco 
da Gama, o Santa Teresa, o Flamengo e outros de menor 
porte.  Resultado: ganhei 56 medalhas, hoje conservadas 

em grande estilo.  A primeira delas foi histórica: tirei um 
segundo lugar na distância de 40 metros.  Cheguei em 
casa e disse a colocação.  Fui saudado por meus irmãos 
e pais.  Lá pelas tantas, o meu irmão Odilon perguntou 
quantos nadadores haviam disputado a prova em que 
eu tirara o 2º lugar: “Foram dois”, disse eu.  Levei uma 
vaia estrondosa.  Não levaram em conta que completar a 
prova já era uma extraordinária conquista...

Depois fui infantojuvenil do América, treinado pelo 
seu Freitas.  Quando houve uma 
debandada do juvenil de futebol do 
América para o Flamengo (nessa 
leva foi embora também o Zagallo, 
meu amigo de infância), subiu o 
nosso time para o juvenil, onde che-
guei a treinar como titular da meia 
esquerda  por três vezes.  Só que os 
treinos eram à tarde e eu já traba-
lhava na ocasião, não podia faltar.  
Tive que desistir da minha carreira 
de jogador de futebol.

 Passei a treinar no juvenil de 
basquetebol, à noite,  sob a liderança 
do Rob.  Disputei três campeonatos 
oficiais pelo AFC.  Quando fiz 18 
anos, com a idade estourada, pedi 
transferência para o Club Munici-

pal, também na Tijuca, por onde disputei o campeonato 
carioca da Segunda Divisão.  Fomos campeões cariocas, 
numa final disputadíssima com o  Grajaú T.C.  Hoje, sou 
atleta laureado do Club Municipal, o que não deixa de ser 
uma grande honra.

Com esse passado, a que se deve agregar o trabalho 
profissional como cronista esportivo (Última Hora e 
Manchete Esportiva) penso que fiz por merecer a honra-
ria de carregar a tocha olímpica. 
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Mas a delação 
premiada fez o 
sucesso da Operação 
Lava Jato. E pode fa-
zer mais. Já pensou 
se Lula quiser fazer 
uso desse instituto? 
Ele deve saber quem 
deu e quem não deu, 
todo mundo dava. 
Mas acredito que o 
companheiro não vai 
entregar ninguém. 
A delação, ou dedu-
ragem, é comporta-
mento abominado 
na esquerda. Lula 
aguentou tortura, 
não será promessa 

de delação premiada que o levará a 
abrir o bico.

Já pensou se Lula aparecesse na 
delegacia com a cabeça de um com-
panheiro pendurada pelos cabelos, 
como alguns facínoras de Lampei-
dão fizeram? A cabeça de quem? De 
Sabonete, digo, de Zé Dirceu? Não 
podia ser uma cabeça qualquer, os 
caras da Lava Jato só aceitam cabeça 
de graduado. Cabeça de anspeçada 
(lanciaspezzata) não voga. Tem de 
ser de alferes para cima. Como você 
sabe, anspeçada era o posto abaixo 
de cabo e acima de soldado, e alferes 
era o subtenente. 

FOTOS: Reprodução/Internet
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O intelectual Tira-dentes 
(tem gente que escreve assim, 
separado) era alferes. Ele era 
um excelente dentista e proté-
tico, além de ser um técnico em 
mineração. Sua habilidade como 
dentista ultrapassava os limites 
de Minas Gerais. E era homem de 
muita leitura. Não era só um revo-
lucionário, mas um revolucioná-
rio assim como Ché Guevara, que 
era médico. Tiradentes era médi-
co, na medida em que dentista é 
médico, como em Portugal.

Joaquim José foi criado pelo 
padrinho, Sebastião Leitão, que 
era dentista. Seus pais morreram 
cedo. Há poucos homens com esse 
nome no Brasil. O anedotário diz 
que a graça de Joaquim é muito 
usada em Portugal, ao lado de 
Manuel. Mas são poucos os brasi-
leiros chamados Joaquim. Menos 
ainda Joaquim José. Se eu ainda 
tivesse filhos iria batizar um com 
o nome de Joaquim José. Quero 
dizer, iria registrar um como Joa-
quim José, pois não batizo meus 
filhos; são belos pagãos.

Joaquim José não seria aceito 
na Igreja, pois o nome de batismo 
só pode ser um. No caso, Joa-
quim ou José. O japonês aprovou 
“sugiro” quando o padre sugeriu 
Pedro para nome do novo cristão: 
“sugiro bom, Pedro não”.  Consi-
dero um ato de violência batizar 
alguém e não perguntar se o fula-
no quer a salvação. Por isso, meus 
filhos são pagãos. Quero dizer, 
eram. Pois dois deles se batiza-
ram por opção. Têm nome de per-
sonagem de novela de TV, Tiago, 
pois foi a mãe quem botou. 

Mas a moça pagã tem o nome 
da personagem de Jorge de Lima, 
Mira-Céli. Nunca vi outra.

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado.)

Já pensou se 
Lula aparecesse 
na delegacia com 
a cabeça de um 
companheiro 
pendurada pelos 
cabelos, como 
alguns facínoras 
de Lampeidão 
fizeram?



Roteiro

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Em cartaz

Evento

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Galeria Archidy Picado da Funesc abre hoje, na 
capital, a exposição coletiva Gravuras das Américas

Serviço

Oito brasileiros - a exemplos 
de Reynaldo Fonseca, Carlos 
Vergara e Daniel Senise - são al-
guns dos integrantes da coletiva 
intitulada Gravuras das Améri-
cas, que também inclui traba-
lhos de artistas de outros países 
e cuja abertura ocorre hoje, a 
partir das 19h, na Galeria de 
Arte Archidy Picado, instalada 
na Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).  As obras - ce-
didas pelo Museu Assis Chateau-
briand (MAC), da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Campina Grande, podem ser 
apreciadas gratuitamente pelo 
público. 

Dentre os artistas brasilei-
ros, Reynaldo Fonseca participa 
da exposição com a obra inti-
tulada Pastoral, Carlos Vergara 
com Forno e Daniel Senise com a 
gravura Fogo-Fátuo. No entanto, 

a coletiva ainda inclui trabalhos, 
por exemplo, de Tomie Ohtake, 
Arcângelo Ianelli, Daniel Man-
zur, Fernando Szyszlo, Flávio 
Shiró, Geoff Rees, Jorge Tacla, 
Kenneth Kemble, Miguel Angel 
Rojas, Miguel Castro Leñero, Mi-
guel Von Dangel,  Robert Good-
nough, Santiago Cardenas, Siron 
Franco e Victor Hugo Irazabal.

De acordo com Edilson 
Parra, da coordenação de artes 
plásticas da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, o acervo 
conta com gravuras de autores 
do Canadá, Estados Unidos, 
Porto Rico, Colômbia, Venezuela, 
Peru, México, Argentina, Uru-
guai e Chile, além do Brasil.

Já o diretor do Museu Assis 
Chateaubriand, Ângelo Rafael 
Bezerra de Farias, informou 
que o Banco Bozano Simonsen 
doou para várias instituições de 

porte e envergadura, a exemplo 
da própria Universidade Esta-
dual da Paraíba - recortes desta 
coleção Eco Arte. No caso da 
UEPB, a instituição recebeu 25 
gravuras de importantes e re-
presentativos artistas do Brasil 
e das Américas.

A execução do projeto da 
coleção Eco Arte, cujo objetivo 
era o de reunir os artistas locais 
e latino-americanos, foi iniciada 
pelo Banco Bozano Simonsen 
em 1992, ano em que, no Rio de 
Janeiro, o Brasil focava na reali-
zação da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Melo Ambiente e 
Desenvolvimento, denominada 
de Rio 92. Na época, a institui-
ção reuniu 50 pintores do Brasil 
e 70 das Américas, que apresen-
taram 120 trabalhos especial-
mente inspirados na ecologia e 
na preservação da natureza. 

 

Funesc estreia Projeto Revoada no Cine 
Teatro São José, em Campina Grande

A Fundação Espaço Cultural (Funesc), em parceria com o grupo de Percussão 
Maracagrande, estreia, neste sábado (6), no Cine Teatro São José, em Campina Grande, 
o Projeto Revoada. Em sua primeira edição, a ação traz como atrações os grupos 
Coqueiro Alto e o Tirinete de Coco. Além do coco pesado, o público pode conferir o som 
do DJ Herbissimo, projeto de Pablo Giorgio, vocalista da banda Varal de Cabaré, que 
irá tocar muita lambada, carimbó, brega e ritmos calientes. As apresentações têm 
início às 16h e a entrada será um 1kg de alimento não perecível, que será destinado a 
instituições sociais que atuam na cidade. 

O projeto surge com o objetivo de valorizar a cultura popular, buscando 
fortalecer a divulgação e a circulação das manifestações tradicionais da região. Nesta 
primeira edição, todos os convidados são atuantes da cena cultural da cidade, uma 
forma de dar espaço aos artistas locais. 

Evento

A luz no invisível

Na manhã iluminada por refletores de olhares humanos 
irradiando saberes, silenciosamente me aproximo de Everaldo 
Soares Junior que, com a mão assentada ao ombro da esposa, 
observava com os olhos do espírito as fotografias das paisagens 
rurais nas molduras penduradas na parede. Ele ouvia atenta-
mente as explicações sobre cada detalhe fotografado e escutava 
a leitura do poema que as ilustrava. A esposa descrevia a paisa-
gem fotografada por Antônio David e os poemas de Hildeberto 
Barbosa Filho recitados chegavam aos seus ouvidos como 
fachos de luz e harmonia que somente ele percebia.

 Deixei-me conduzir deslumbrado pela emoção de ob-
servá-lo contemplando o que os olhos da esposa Maria Enilda 
captavam. Observando a arte, ele retirava o essencial que alegra 
e constrói a paz como acalanto da alma. Arte vista pelos olhos 
do espírito, que tudo ilumina e aquece, trazia-lhe uma bombás-
tica alegria. Percebia-se nos seus olhos o brilho misturando-se a 
paz que a arte é capaz de proporcionar.

Como me comoveu o que observei naquele momento de 
sublimação da arte, arte gerando a paz mesmo quando os olhos 
não veem.

Pergunto-me qual a sensação de olhar uma paisagem 
descrita pelos os olhos de outra pessoa. A resposta chega-me 
silenciosa por meio da emoção retida.

Com o auxílio da mulher, ele vive a grande sensação lúdica 
da serenidade, com emoções projetadas na mente a partir dos 
elementos transmitidos. Com essas informações caminha aos 
umbrais da consciência e do paraíso do sonho,  onde as palavras 
transformadas em poesia alegram.

A arte permite sentir sua ação emocionante sem que os 
olhos vejam, porque sua essência se encontra no que o coração 
sente. Uma obra de arte, seja um livro, uma pintura, uma foto-
grafia, uma escultura ou um desenho, é a extensão da imagina-
ção que se projeta na mente. Isso constrói uma sensação de paz 
e muda nossa vida.

Uma bela frase de George Steiner define o sentimento com 
relação ao que Everaldo presenciou naquela manhã. Steiner, 
francês estudioso da arte e da literatura, afirmou que “se passa-
mos a ponta dos dedos pelo fio vivo das palavras ... sentiremos 
nelas o suave pulsar de uma grande corrente que pulsa de um 
centro comum, sentiremos a palavra final feita com todas as 
letras e as combinações de letras de todas as línguas e que é o 
nome de Deus”.

Naquela manhã ele sentiu isso pelos olhos da esposa, igual-
mente sensível às sutilezas das artes, por meio de quem admira 
a formoso céu com ou sem nuvens, o raio de luz da Lua que cor-
ta as ondas do mar, observa o cintilar das estrelas. Os olhos de 
um completam os do outro, formando um mesmo ser no amor à 
vida e à arte, como poeta ou como pintor, que sabe viver e sentir 
a vida em todo o que toca, ou no que outros lhe transmitam.

Em qualquer situação, Deus seja eleito deliberadamen-
te como nossa morada. Daí tudo exala num cântico sublime 
e encantador.

Acostumado a ouvir o sentimento com as palavras dos ou-
tros, naquele momento na Livraria do Luiz escutava seu próprio 
pulsar que as palavras da esposa provocam.

Como o poeta que escuta as silenciosas vozes da natureza, 
ele aguçava os ouvidos e percebia o silêncio, o murmúrio das 
palavras até a concepção do objeto que se projetava na mente. 
Escutava a si mesmo para desvendar o objeto imaginável até a 
concepção das ideias.

José Nunes
Jornalista

Memória em destaque
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Daniel Senise é um dos brasileiros da mostra em cartaz na capital, que também tem a participação de artistas de outros países
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A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Yates. Com Alexander 
Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. 
Sinopse: Releitura da clássica lenda de 
Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é 
criado na selva, e mais tarde tenta se adap-
tar à vida entre os humanos. Na década de 
30, Tarzan, aclimitado à vida em Londres em 
conjunto com sua esposa Jane, é chamado 
para retornar à selva onde passou a maior 
parte da sua vida onde servirá como um 
emissário do Parlamento Britânico. CinEs-
paço3/3D: 14h10, 19h10 (DUB) e 16h40, 
21h40 (LEG). Manaíra9/3D:13h, 18h20 
(DUB) e 15h30, 20h (LEG).  Manaíra10/
3D:19h20 e 22h (LEG). Mangabeira1/3D: 
14h, 16h35, 19h15 e 22h (DUB). Tambiá1: 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). Tambiá6/3D: 
16h25 e 20h35 (DUB).  

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. Clas-
sificação: livre. Direção: Mike Thurmeier 
e Galen T. Chu. Com Diogo Vilela, Márcio 
Garcia, Tadeu Mello. Sinopse: Após uma 
nova trapalhada de Scrat, uma catástrofe 

cósmica ameaça a vida na Terra, obrigando 
Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid a deixarem 
seus lares. Eles encontram o abrigo ideal em 
uma caverna ocupada pelo excêntrico líder 
espiritual Shangri Lhama e seus seguidores. 
CinEspaço2: 13h50 e 15h40 (DUB). Mana-
íra1: 16h20 (DUB). Manaíra5/3D: 12h50, 
15h20, 17h40 e 20h (DUB). Manaíra11: 
13h40 (DUB). Mangabeira5/3D: 13h, 15h30 
e 17h50 (DUB). Tambiá3: 14h10 e 16h10 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classificação: 
livre. Direção: Andrew Stanton e Angus Ma-
cLane. Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Idris Elba. Sinopse: Um ano após ajudar Mar-
lin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem 
um insight e lembra de sua amada família. 
Com saudades, ela decide fazer de tudo 
para reencontrá-los e na desenfreada busca 
esbarra com amigos do passado e vai parar 
nas perigosas mãos de humanos. CinEspa-
ço4:  14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h e 
19h30 (DUB). Manaíra6/3D: 13h20, 15h40, 
18h10 e 20h40 (DUB).  Manaíra11: 16h 
(DUB).  Mangabeira3: 13h30 e 16h (DUB). 

Tambiá3: 18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá4: 
14h25, 16h25 e 18h25 (DUB). 

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 109 min. Clas-
sificção: 12 anos. Direção:  Thea Sharrock. 
Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. 
Sinopse: Will é um garoto rico e bem-su-
cedido, até sofrer um grave acidente que 
o deixa preso a uma cadeira de rodas. Ele 
está profundamente depressivo e contrata 
uma garota do campo para cuidar dele. 
Ela sempre levou uma vida modesta, com 
dificuldades financeiras e problemas no 
trabalho, mas está disposta a provar para 
Will que ainda existem razões para viver.  
Manaíra1: 21h50

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
Documentário. Duração: 72 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: 
O documentário “Meu Nome é Jacque”, conta 
a história da ativista Jacqueline Rocha Côr-
tes, mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Horário das sessões: 18h, 18h30 e 16h.
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Espaço mundo de cinema
FOTOS: Divulgação
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Uma boa opção de lazer 
para quem for ficar na 
cidade durante o feria-
do é conferir a Sessão 
Mundo Livre, que está 
dentro da 15a edição 
da Mostra Filme Livre 
(MFL), organizada 

pelo Centro Cultural Espaço Mundo. 
Acontecendo hoje, véspera de feria-
do, o evento consiste em uma sessão 
de cinema com exibição de vários 
curtas-metragens e apresentação 
musical da banda de rock instru-
mental Hajem Kunk. Marcado para 
ter início, às 19h30, o evento possui 
entrada gratuita. 

Acontecendo em todo o Brasil, a 
programação da mostra tem a produ-
ção de 90% de filmes independentes. 
Desse modo, em João Pessoa, a MFL 
apresenta as produções “Parque 
Soviético” feito pela carioca Karen 
Black, “Indian Wells” dos paulistas 
Luca Boskovitz e Thomaz Arruda, 
“Escape From my Eyes” de Felipe 
Bragança e por fim, “Sugar Freeze” 
da também carioca Louise Botkay. 
Ambos os filmes possuem faixa etária 
14 anos. 

“De curtas infantis (alguns fei-
tos por crianças) a longas de horror, 
sem esquecer as experimentações 
audiovisuantes (que passam em loop 
por 6 horas na nossa Cabine Livre) e 
documentários nada caretas, tem de 
quase tudo na MFL. E olha que nem 
15% dos inscritos foram seleciona-

Já se encontra em cartaz a exposi-
ção da fotógrafa Isabella Diniz intitula-
da “Quinze por 21”. Aberta oficialmente 
ontem, no Espaço Expositivo Mezanino 
II, na Rampa 1 do Espaço Cultural, as 
imagens fotografadas e expostas em 
quadros retratam a realidade da zona 
rural. O local onde estão expostas as 
obras tem entrada gratuita e os interes-
sados em contemplar a mostra pode-
rão conferi-la até o próximo mês, mais 
precisamente até o dia 8. O horário de 
visitação acontece de segunda a domin-
go, das 8h às 22h.  

Intitulada de ‘Quinze por 21’, as fo-
tografias expostas registram os cenários 
e personagens da zona rural, em duas 
etapas: a primeira como forma de docu-
mentar suas atividades e a segunda para 
retratar os participantes a partir de suas 
características únicas.

Para a artista, mais do que docu-
mentar ou registrar um estilo de vida, 
o projeto tem intenção de colocar em 
evidência pessoas anônimas e mostrar 
aspectos da realidade delas, em momen-
tos de trabalho e de lazer.

Sendo pernambucana, a fotógrafa 
viveu parte de sua infância na zona rural 
e isso serviu de inspiração para o proje-
to ‘Quinze por 21’, que surgiu como um 
resgate de suas próprias lembranças e 
da vontade de retratar o cotidiano dos 
moradores rurais.

Atualmente, morando em João Pes-
soa a fotógrafa é graduada em Comu-
nicação em Mídias Digitais da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) e 
deu início aos seus estudos nas artes 
visuais em 2011, quando fez o curso de 
Fotografia no Centro Estadual de Arte 
em João Pessoa.

Nesse período desenvolveu habilida-

Imagem que ilustra o cartaz da exposição

Criança desenvolve uma performance aérea durante uma das atividades oferecidas

Cenas das produções “Escape From my Eyes” (E), de Felipe Bragança e de “Parque Soviético”, de Karen Black, que fazem parte desta edição da mostra

15a Mostra Filme Livre agita Centro Histórico da capital na véspera de feriado

Fotógrafa pernambucana, Isabella Diniz registra 
personagens da zona rural com exposição “Quinze por 21”

Crianças e adolescentes já podem se inscrever  
para duas oficinas de artes circenses da Funesc

Lucas Silva
Especial para A União
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As inscrições para duas oficinas 
de artes circenses, que são as Circo 
Baby e Circo para Crianças - sendo 
20 vagas oferecidas por turma, cada 
qual no valor de R$ 70 por mês - 
estão abertas até a próxima quarta-
feira, na Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), localizada em 
João Pessoa. Os interessados devem 
procurar a secretaria da Diretoria de 
Desenvolvimento Artístico-Cultural 
(DDAC) da própria instituição, insta-
lada no bairro de Tambauzinho. As 
aulas estarão sendo ministradas já a 
partir deste mês de agosto até de-
zembro. Mais informações a respeito 
do evento podem ser obtidas pelo 
número 3211-6225.

As duas novas oficinas estão 
sendo oferecidas depois do “suces-

so” da edição de férias, conforme 
informação prestada pelo coorde-
nador da área, Diocélio Barbosa. 
Agora, em ambas as turmas, as 
aulas acontecerão na Escola Livre 
de Circo Djalma Buranhêm, sempre 
aos sábados. A Circo Baby começará 
no dia 13 de agosto, entre 8h e 10h, 
para alunos iniciantes com idade 
entre dois e cinco anos. Cada crian-
ça tem direito a um acompanhante 
adulto. Os ministrantes serão Irla 
Medeiros e Daniel Nóbrega. Já a de 
Circo para Crianças é voltada para 
aqueles com idade entre nove e 
treze anos, com as aulas iniciando 
também naquela mesma data, só 
que no período das 10h15 às 12h15, 
ministradas por.Cláudia Cavalcante 
e Marinalva Rodrigues. 

Serviço

dos, são 200 filmes que mostram a 
versatilidade, a poesia e a potência 
do cinema possível brasileiro hoje”, 
explica o curador da mostra Guilher-
me Whitaker.

Dando início a mostra de filmes, o 
primeiro curta a ser exibido é Parque 
Soviético. No drama o público pode-
rá conferir uma história que faz jus 
à sinopse do filme “Amor é guerra 
fria”. Quem puder assistir a prévia da 
produção, antes da exibição oficial 
do filme constatará que a produção 
rodada em preto e branco e retrata a 
história de um casal que se encontra 
em confronto em um parque. Além 
disso, o curta traz como destaque 
algumas imagens da época ao qual 
foi feito atrelando dessa forma um 
contexto histórico e referencial. 

“Cada um quer seguir caminhos 
diferentes, mas o amor é guerra fria”, 
destaca a diretora Karen Black.

Com Black, o filme teve como 
elenco Gustavo Jahn e Isabella Par-
kinson. Ainda fazendo parte dessa 
empreitada o curta teve em sua 
equipe o fotógrafo André Gil Mata, 
na edição de som e música Luís 
Eduardo Carmo e direção de arte 
Melissa Dullius. 

Outro destaque da noite é o cur-
ta-metragem Escape From My Eyes 
de Felipe Bragança. Com duração 
de 33 min, o filme retrata um apa-
nhado de imagens ficcionais que se 
misturam para contar as memórias e 
sonhos de três refugiados de guerra 
vivendo acampados em uma praça 
no coração de Berlim. Como elenco, 
fizeram parte os atores Chamseddine 
Maiga, Abidal Bance, Eliassou, Teo-
phil Nel Koukou.

Saindo das produções audiovi-
suais e explorando o universo musi-
cal, após a exibição de todos os dois 

curtas, será a vez da banda de rock 
instrumental Hajem Kunk subir ao 
palco e mostrar do que são capazes 
com seu rock instrumental. 

Sendo uma vertente do gênero 
rock, a musicalidade instrumental é 
um movimento que ganhou força no 
fim dos anos de 1950 nos Estados 
Unidos, caracterizada pela ausência 
de vocal, sendo valorizada somente a 
condução instrumental. Fazendo as-
sim parte da chamada música instru-
mental popular.

n Exposição ‘Quinze por 21’

n Artista: Isabella Diniz

n Quando: Fica em cartaz até o dia 8 de setembro, das 8h 

às 22h. 

n Onde: Espaço Expositivo Mezanino II do Espaço Cultural

n Entrada: Franca

Serviço

des na fotografia documental e aprimo-
rou seu conhecimento técnico e artístico 
no campo das imagens. Posteriormente 
buscou referências na antropologia 
visual para compor suas imagens e criar 
narrativas a partir delas, observando há-
bitos e culturas aos quais o ser humano 
está inserido.

n 15a Mostra do Filme Livre em João Pessoa

n Quando: Hoje

n Onde: Praça Antenor Navarro

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca 



EUA iniciam testes 
em humanos de vacina 
contra o vírus zica
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TSE divulga calendário eleitoral 
ElEiçõEs 2016

Os partidos têm até dia 15 
deste mês para registrar 
candidatos em cartórios
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Após o fim do prazo 
para a realização das con-
venções partidárias, que 
acontece nesta sesta-feira 
(5), os partidos políticos 
terão até dia 15 deste mês 
para apresentar nos cartó-
rios eleitorais o registro dos 
candidatos a prefeito e ve-
reador. No dia seguinte, 16, 
uma terça-feira, começa o 
período de propaganda elei-
toral nas ruas e na internet, 
de acordo com calendário 
divulgado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

A partir do dia 16, os 
candidatos poderão usar 
alto-falantes nas suas se-
des ou veículos das 8h às 
22h, além da distribuição 
de material de propagan-
da impresso, caminhadas 
e carreatas. A campanha 
poderá ser feita até o dia 
1º de outubro, nas véspe-
ras do primeiro turno das 
eleições.

Comícios e reuniões 
públicas em local fixo de-
verão se encerrar três dias 
antes do pleito. A propa-
ganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão ocorre-
rá de 26 de agosto a 29 de 
setembro, terminando três 

dias antes do primeiro tur-
no. No dia 30, ainda será 
permitida a veiculação de 
propaganda eleitoral paga 
na imprensa escrita. 

Os partidos e coliga-
ções deverão declarar à 
Justiça Eleitoral os gastos 
de campanha do dia 9 ao 
dia 13 de setembro. A Jus-
tiça irá divulgar esses gas-
tos publicamente no dia 15. 
Nestas eleições, os candi-
datos devem receber ape-
nas transferências do Fun-
do Partidário e doações de 
pessoas físicas. 

No dia 12 de setembro, 
todos os pedidos de candi-
datura devem estar julga-
dos pela Justiça, segundo 
regra do TSE. Nenhum can-
didato poderá ser detido ou 
preso, salvo em flagrante 
delito, a partir do dia 17 de 
setembro. Para os eleitores, 
essa condição valerá a par-
tir do dia 27.

Segundo turno
Cidades com mais de 

200 mil eleitores realizarão 
o segundo turno no dia 30 
de outubro. A propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão desse período 
começará até dia 15 e ter-
minará a dois dias da elei-
ção. O prazo para comícios 
até três dias antes e para 
campanha nas ruas até a 
véspera do pleito também 
vale para o segundo turno. 

Daniel Weterman
Da Agência Estado

Michèlle Canes 
Da Agência Brasil 

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, re-
correu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a deci-
são do ministro Dias Toffoli 
de revogar a prisão do ex-mi-
nistro do Planejamento Pau-
lo Bernardo. Em documento 
entregue terça-feira (2), Janot 
pede que a decisão de Toffo-
li seja reconsiderada. Caso a 
decisão seja mantida, o pro-
curador defende que a ação 
seja levada para apreciação 
da Segunda Turma do STF.

A prisão do ex-ministro 
foi revogada no dia 29 de ju-
nho, atendendo a pedido da 
defesa. Paulo Bernardo foi 
preso durante a Operação 
Custo Brasil da Polícia Fede-
ral, um desmembramento da 
Lava Jato. Janot afirma que 
“houve violação do devido 
processo legal” , na determi-
nação de Toffoli, que anteci-
pou uma decisão contra um 
ato da Justiça de primeiro 
grau. No texto, o procurador 
alega que o recurso deveria 
ter sido levado a outras ins-
tâncias, antes de chegar ao 
STF, e lembra casos anterio-
res, semelhantes ao de Paulo 
Bernardo, em que o ministro 
negou os pedidos.

“Como se vê de plano, a 
decisão ora agravada sequer 
foi submetida a uma decisão 
monocrática do tribunal de ori-
gem [Tibunal Regional Federal 
(TRF) da 3ª Região], muito me-
nos ao colegiado daquela Cor-
te. Igualmente não foi subme-
tida a decisão, monocrática ou 
colegiada do STJ (Superior Tri-

bunal de Justiça). Não obstante, 
a liminar foi deferida em total 
descompasso aos recentíssi-
mos e uníssonos precedentes 
perfilhados pelo próprio rela-
tor Toffoli, conforme indicado 
acima”, diz o texto.

 Janot ressalta ainda que, 
em casos anteriores, o minis-
tro defendeu que a reclama-
ção, tipo de ação usado pela 
defesa de Paulo Bernardo, 
não poderia ser usada para 
“desvirtuar o sistema recur-
sal”. “O eminente relator – 
com acerto – já decidiu – em 
caso anterior, publicado há 
pouco mais de um mês – so-
bre a impossibilidade de uti-
lização da reclamação como 
forma de desvirtuar o siste-
ma recursal, permitindo-se, 
per saltum [por salto], o exa-
me pelo STF de questões que 
deveriam ser inicialmente 
examinadas pelos meios or-
dinários e respectivos graus”.

Segundo o procurador, ao 
julgar a ação levada pela defesa 
ao STF, o ministro Dias Toffoli 
reconheceu o descabimento 
da ação e, mesmo assim, de-
cidiu por revogar a prisão do 
ex-ministro do Planejamento. 
Janot destacou ainda que foi 
legítima a investigação feita 
durante operação de busca e 
apreensão no apartamento 
onde vivem o ex-ministro e 
sua esposa, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR).

Na segunda-feira (1º), 
o Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou à Justiça o 
ex-ministro e mais 19 pessoas. 
Paulo Bernardo foi denuncia-
do pelos crimes de organiza-
ção criminosa, corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro. 

Janot defende volta à 
prisão de ex-ministro

PEDiDO AO sTF

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil 

A Comissão Processante do Im-
peachment concluiu ontem a sessão 
de discussão do relatório do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), que 
deu voto favorável ao impeachment 
da presidente Dilma Rousseff por cri-
me de responsabilidade.

O advogado de acusação, João 
Correia Serra, elogiou o parecer de 
Anastasia e ressaltou o conhecido ca-
ráter “centralizador” da presidente 
afastada, que servem, segundo ele, 
para atestar a impossibilidade de 
que Dilma não tivesse conhecimento 
ou que não comandasse diretamen-
te os atos pelos quais é acusada.

“Não há como imaginar, sendo 
a presidente Dilma centralizadora e 
autoritária, como sempre se disse, 
não há como negar, porque isso é 
fato notório, que ela simplesmente 
ignorasse ou achasse que seus técni-
cos do Banco Central, do Banco do 
Brasil, da Secretaria do Tesouro Na-
cional, à sua revelia, teriam se junta-
do ao mesmo tempo numa ação con-
centrada para fazer uma ilegalidade 
gravíssima contra a Constituição. É 
claro que isso teve um comando, é 
inadmissível imaginar o contrário”.

O advogado da defesa, José 
Eduardo Cardozo, por sua vez, afir-

mou ter certeza de que o relatório 
de Anastasia não comprova que a 
presidente afastada tenha pratica-
do crimes e acusou o relator de ter 
agido de maneira “apaixonada” ao 
escrever o parecer.

“Diante das provas dos autos, 
de tudo aquilo que foi provado pela 
perícia, pelas testemunhas, pelos do-
cumentos, eu tinha uma expectativa: 
conseguiria o senador Anastasia se 
libertar da paixão partidária e olhar 
os autos, olhar as provas, olhar di-
reito? Conseguiria ele utilizar todo 
o potencial que sempre teve para 
buscar a verdade, ao invés de curvar-
-se à paixão? Com todas as vênias, 
o nobre relator, com toda a sua ge-
nialidade, não conseguiu isso; conse-
guiu defender, com o brilhantismo 
de praxe, a tese do seu partido, mas, 
efetivamente, ele não conseguiu 
reunir e captar a verdade desses au-
tos”, afirmou Cardozo.

Questão de ordem
Uma das principais defensoras 

da presidente afastada na comis-
são, a senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), voltou a apresentar 
questão de ordem na reunião de 
hoje. Ela pediu que fosse retirado 
do parecer de Anastasia o trecho 
que fazia menção ao depoimento 
de uma testemunha que acabou 

dispensada por problema de saúde.
“Não é justo com a testemunha 

pegar isso, uma testemunha que 
veio doente, que mal iniciou uma 
resposta e foi interrompida pelo 
advogado da defesa, que pediu a 
dispensa porque a testemunha não 
conseguiu sequer falar, na conclusão 
do único raciocínio que iniciava. Usar 
essa fala? Transcrever? Eu também 
não posso respeitar esse relatório, eu 
não posso”, disse a senadora.

No entanto, a questão foi ne-
gada pelo presidente da comissão, 
senador Raimundo Lira (PMDB-PB), 
que alegou que, no episódio, a tes-
temunha não foi acometida por 
doença que comprometesse o ple-
no exercício de suas “faculdades 
mentais” ou sua capacidade de 
raciocínio. “O início de seu depoi-
mento, portanto, compõe o acervo 
probatório dos autos, podendo ser 
considerado para todos os efeitos. 
Ademais, a mesma testemunha foi 
novamente inquirida em 20/6, dan-
do continuidade ao seu depoimen-
to completo”, afirmou o presiden-
te, ao indeferir a questão.

A votação do relatório de Anas-
tasia ocorrerá nesta quinta-feira, 
a partir das 9h. Cada senador terá 
apenas 2 minutos para encaminhar 
o voto, que poderá ser pelo parecer 
do relator ou pelo voto 

Comissão do Impeachment conclui 
discussão sobre parecer do relator

AFAsTAMENTO DA PREsiDENTE

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O deputado federal 
afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) recorreu ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) com um mandado de 
segurança contra a Comis-
são de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (CCJ)  e o 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos 

Deputados. Na ação, proto-
colada na terça-feira (2), a 
defesa de Cunha pede que 
seja suspensa a tramitação 
do processo que recomenda 
ao plenário da Câmara a cas-
sação do mandato do depu-
tado afastado. 

Segundo a defesa, ao 
aprovar o parecer do depu-
tado Max Filho (PSDB-ES) e 
negar o recurso apresenta-
do por Cunha, a CCJ manteve 

“decisão eivada [contami-
nada] de vícios” do Conse-
lho de Ética, que, em junho, 
recomendou ao plenário da 
Casa a cassação do mandato 
de Cunha.

No último dia 14, depois 
da rejeição do recurso na 
CCJ contra o processo auto-
rizando a cassação do man-
dato do parlamentar, o cole-
giado aprovou, por 40 votos 
a 11, um novo relatório a ser 

encaminhado ao plenário da 
Câmara. O documento reco-
menda a cassação do man-
dato de Cunha.

Cunha recorre ao Supremo para 
suspender processo de cassação

AçãO CONTRA CCJ 

O deputado 
afastado entrou 
com mandado 
de segurança

Com a conclusão dos debates sobre o parecer,  a comissão volta a se reunir hoje para votar o relatório de Antonio Anastasia

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil



NACIONAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2016

Geral

A invenção da 
jurisprudência

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Anvisa publica regras para venda 
de medicamento sem receita médica
As normas têm sete critérios 
para que o medicamento seja 
registrado sem prescrição
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Os critérios a que um me-
dicamento deve atender para 
ser classificado como isento de 
prescrição médica e possa ser 
vendido diretamente ao consu-
mir, sem receita, foram publi-
cados na edição de ontem do 
Diário Oficial da União. A Re-
solução da Diretoria Colegiada 
98/2016, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa), traz novas regras e fixa 
sete critérios para que o medi-
camento seja registrado como 
isento de prescrição.

Os critérios dizem res-
peito ao tempo mínimo de 
comercialização; perfil de 
segurança; indicação para 
tratamento de doenças não 
graves; indicação de uso por 
curto período; ser manejável 
pelo paciente; baixo potencial 
de risco em situações de mau 
uso ou abuso; e não apresen-
tar potencial de dependência.

A proposta de texto para a 
resolução passou por consulta 
pública no ano passado e cida-
dãos, representantes da socie-
dade civil e do setor regulador, 
puderam enviar contribui-
ções. O texto publicado ontem 
no Diário Oficial da União foi 
aprovado pela Anvisa em julho 
e substitui a resolução anterior 
(138/2003) que não previa a 
possibilidade de atualização 
da lista de medicamento isento 
de prescrição. De acordo com a 
Anvisa, isso impossibilitou que 
medicamentos que têm perfil 
de segurança e uso compatí-
veis com a venda sem prescri-
ção fossem incorporados à ca-
tegoria de venda.

A resolução traz ainda as 
orientações para que as far-
macêuticas possam solicitar o 
enquadramento e reenquadra-
mento de medicamentos na 
lista dos isentos de prescrição.

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil 

É comum a interpretação de que os gregos nos legaram suas 
duas grandes invenções, a filosofia e a democracia e os romanos 
apenas copiaram o gênio filosófico dos gregos. Ocorre que em um 
plano os romanos contribuíram de forma original, os romanos 
criaram a jurisprudência, a ciência do direito. Os latinos substi-
tuem a physis grega pela auctoritas romana, se a noção de physis 
permeia toda a filosofia do direito grega, dos pré-socráticos até 
sua sistematização ética com os estoicos, passando por Platão e 
Aristóteles; os romanos a substituem pela auctoritas, conferindo 
um caráter empírico e histórico à experiência jurídica.

Os romanos foram o primeiro povo a criar um direito univer-
sal, um direito capaz de funcionar e dar respostas eficazes em so-
ciedades diversas de onde ele surgiu, Roma. Um direito capaz de 
produzir regras, categorias e princípios que transcendiam, pela 
primeira vez, o contexto específico da sociedade de onde emer-
giram. Talvez o gênio abstrato grego tenha deixado escapar essa 
percepção porque os gregos desconheceram a figura do profissio-
nal do direito, o jurisconsulto. Em outras palavras o mundo grego 
desconheceu o ofício do advogado. Os romanos, por sua vez, cria-
ram essa categoria profissional, desenvolveram tipos e categorias 
capazes de apresentar respostas eficazes a problemas práticos, 
soluções extraídas de casos concretos. A jurisprudência é, assim, 
uma invenção do gênio pragmático dos romanos, que pensaram 
o direito como técnica e como ciência, como ars juris. A jurispru-
dência, assim, passou a ser um elenco de tipos ou modelos de rala-
ções sociais construídos através da prática dos pretores romanos, 
tipificação e modelagem de relações sociais que se desprenderam 
do contexto sociológico e histórico específico de Roma para in-
fluenciar a cultura ocidental posterior.

A jurisprudência como ars juris, técnica e ciência do direito, 
tem na filosofia aristotélica sua metodologia, mais especificamen-
te nos Tópicos, obra de lógica aristotélica que versa sobre o silo-
gismo dialético. Em Aristóteles, a razão prática diverge da razão 
teórica ou abstrata, a razão prática é alheia à ideia de sistema, de 
inferência formal, de dedução lógica e demonstração. Na razão 
prática prepondera o contextual, o casuístico, a indução, a argu-
mentação e persuasão. Nos tópicos, teoria dos silogismos dialéti-
cos aristotélicos, não se trabalha com a noção de verdade, mas de 
verossimilhança. O silogismo dialético, segundo Aristóteles, não 
parte de premissas evidentes e incontroversas, mas de noções 
consensualmente aceitas por uma comunidade de deliberantes, o 
que ele chama de topois, os lugares da argumentação. O silogismo 
dialético, objeto de estudo lógico nos Tópicos, não lida com a no-
ção de demonstração, objeto do silogismo apodítico, mas sim com 
a noção de argumentação, daí a retórica forense ser antes de tudo 
uma teoria da argumentação.

A jurisprudência construída pelos pretores (juízes) roma-
nos, de caráter empírico, sobretudo pela influência dos estudos 
e traduções de Cícero, sofreu uma influência direta, pelo menos 
no plano lógico, dos estudos sobre o silogismo dialético presen-
tes nos tópicos aristotélicos. A jurisprudência romana, assim, se 
notabilizou como ars juris por procurar o jus, o direito, através da 
prudência, phronesis. A jurisprudência romana segue a metodo-
logia tópico-problemática, onde partindo de um caso particular se 
constrói a solução jurídica para o problema. Metodologia nortea-
da pela lógica do razoável que não lida com noções como verdade 
e demonstração, mas verossimilhança e argumentação.

Daí resulta aquilo que na lição de Michel Villey é o traço ca-
racterístico do direito romano, a jurisprudência romana nos en-
sina que não é o direito que é extraído da regra, mas a regra que 
é extraída do direito. Cada caso concreto, tópico-problemático, 
exige uma regra específica. Segundo Michel Villey, o direito atra-
vés da formulação da jurisprudência romana é sempre relacional, 
se dá entre dois termos, tendo natureza intersubjetiva. O direito 
em Roma é a busca da divisão proporcional em uma relação en-
tre pessoas. O direito romano não conheceu a noção moderna de 
“sujeito de direito” e “direito subjetivo”. A noção de direito entre os 
romanos seria sempre relacional, proporcional e objetiva.

O jus naturales não desapareceu com a jurisprudência ro-
mana, ocorre que entre os romanos a ciência do direito surge com 
seu caráter empírico e histórico. O direito natural sofre uma reela-
boração pela auctoritas romana e adquire a forma de jus gentium, 
direito dos povos, um direito capaz de atender às exigências de 
um império cosmopolita. O cosmopolitismo ético dos estoicos 
sofre uma codificação jurídica entre os jurisconsultos romanos 
na forma de jus gentium, o direito de todos os povos que compu-
nham o império cosmopolita romano.

Esse trinômio irá se completar com o corpus juris civilis de 
Justiniano. O direito natural, o jus gentium e o jus civilis forma-
rão a trindade do direito romano. Este último, o direito civil, o 
verdadeiro legado romano para a civilização ocidental. O direito 
romano surge na relação entre os homens que compõem a Civitas 
e tem a estrita função de regular o bom ordenamento da cidade, 
daí o direito de cidade romana, o direito civil, ser a sua base de 
construção metodológica. O direito romano estava a serviço da 
ordenação da Civitas, tinha natureza intersubjetiva e visava à re-
alização da equidade. O direito natural através da jurisprudência 
romana se dá como aequitas, como divisão proporcional.

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Tropas das Forças Armadas chega-
ram ontem a Natal (RN) para auxiliar 
a polícia na segurança e combate aos 
ataques a ônibus e prédios públicos que 
ocorrem desde a última sexta-feira (29) 
em cidades do interior do Rio Grande 
do Norte e na Região Metropolitana 
da capital. O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, vai hoje ao Estado para de-
finir com as autoridades locais as ações 
de cooperação dos militares. Cerca de 
1.200 homens do Exército e da Marinha 
atuarão no Rio Grande do Norte até 16 
de agosto.

Segundo a Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social (Sesed), 85 pesso-
as já foram detidas suspeitas de envolvi-
mento nos ataques. No total, foram re-
gistradas 92 ocorrências, entre incêndios, 
tentativas de incêndios, disparos contra 
prédios públicos e proximidades, depre-
dações e uso de artefatos explosivos; 29 
veículos, entre ônibus e micro-ônibus fo-
ram incendiados.

As ocorrências foram registradas 
em 31 cidades. Ontem, o secretário da 
Sesed, Ronaldo Lundgren, visitou algu-
mas cidades com as forças de segurança 
para analisar a necessidade de reforços 
no interior do Estado. Segundo a Sesed, 
na capital “a situação está mais tranqui-
la”, já no interior, houve mais tentativas 
de vandalismo.

Retaliação
As ações criminosas são uma reta-

liação à instalação de bloqueadores de 
celular no Presídio Estadual de Parnami-
rim (PEP), em Natal. Segundo o governo 
do estado, outros bloqueadores de sinal 
serão instalados em unidades prisionais.

“A população tem apoiado o gover-
no, porque toda essa ação [dos ataques] 
começou a partir de medidas de con-
trole. Eles [os criminosos] estão incomo-
dados. Mas o governo não vai recuar e 
isso tem sido aprovado pela população 
mesmo diante dos ataques que estão 
sendo registrados”, disse o assessor de 
Comunicação da Sesed, capitão Christia-
no Couceiro. Ele informou que os servi-
ços públicos estão funcionando normal-
mente na capital, mas com reforço de 
policiamento nos 23 terminais de ôni-
bus, corredores de transporte público, 
escolas e presídios. A atuação das Forças 
Armadas só será detalhada após a visita 
do ministro Raul Jungmann, mas, segun-
do a secretaria, as forças federais devem 
ocupar esses lugares nas ruas para que 
a polícia local foque nas investigações e 
combate direto aos criminosos.

Redes sociais
Couceiro pediu ainda que a popula-

ção não compartilhe áudios, imagens e 
mensagens de texto relacionadas a atos 
criminosos, mesmo que elas sejam ver-
dadeiras. “Essa propagação e o pânico 
da população também são armas utili-
zadas [pelos bandidos] nesse momen-
to”, disse, orientando que as mensa-
gens sejam encaminhadas para o Disque 
Denúncia Whatsapp da Sesed pelo (84) 
98149-9906.

Tropas do Exército desembarcaram 
em Natal para reforçar a segurança

FORÇAS ARMADAS EM AÇÃO

Comboio transportando soldados da Marinha e Exército chegaram à capital do Rio Grande do Norte

Sumaia Villela 
Da Agência Brasil 

Uma médica cubana 
do Programa Mais Médicos 
foi estuprada dentro de um 
posto de saúde na cidade de 
Capoeiras, agreste de Per-
nambuco. 

O caso, ocorrido nessa 
segunda-feira (1º), é investi-
gado pela Polícia Civil do Es-
tado de Pernambuco. 

A vítima foi ouvida on-
tem na delegacia da cidade.

Em nota, a polícia in-

formou que coletou provas 
e está “reunindo as imagens 
possíveis para tentar identi-
ficar e prender o suspeito”, 
mas não deu detalhes para 
não atrapalhar o andamento 
das investigações em curso. 

O responsável pelo caso 
é o delegado da Polícia Civil 
pernambucana José Flávio 
Pessoa.

De acordo com o relato 
de um policial, um homem 
entrou no posto de saúde 
quando só havia a médica e 
outra funcionária. 

Armado com uma faca, 
ele anunciou um assalto, rou-
bou o celular das duas, iso-
lou a funcionária em outro 
cômodo e estuprou a médica 
cubana no consultório.

Procurado pela Agência 
Brasil, o Ministério da Saú-
de informou que vai apurar 
o caso. 

A Prefeitura de Capoei-
ras disse que a médica está 
recebendo apoio, mas ne-
nhum gestor da cidade foi 
encontrado para dar mais 
informações.

Médica cubana é estuprada 
dentro de um posto de saúde

EM pERNAMbuCO

Operação no 
Complexo do 
Alemão prende 
21 por tráfico

As Polícias Civil e Militar 
prenderam na manhã de on-
tem 21 pessoas envolvidas com 
o tráfico de drogas no Comple-
xo do Alemão, Zona Norte do 
Rio de Janeiro. A Operação Ger-
mânia envolve 500 policiais e 
deve se estender por todo o dia. 
Os policiais cumprem 47 man-
dados de prisão.

Segundo o titular da 45ª 
Delegacia de Polícia (Alemão), 
Fábio Asty, a operação come-
çou, de fato, em agosto do ano 
passado, quando policiais se 
infiltraram na favela.

A operação conta com 47 
mandados de prisão, com 21 
presos até a manhã de ontem. 
Deste número, 13 foram cum-
pridos com pessoas que já es-
tavam sob cárcere, mas que 
coordenavam e agiam na co-
munidade mesmo de dentro do 
presídio. Essa é uma operação 
importante, pois os policiais da 
Unidade de Polícia Pacificado-
ra daquela região têm sofrido 
com muitos ataques nos últi-
mos meses. Então, para preve-
nir algo ainda pior, decidimos 
agir no dia de hoje”, disse.

FOTO: Reprodução internet
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Mundo

EUA anunciam testes em humanos
de nova vacina contra o vírus zika

 Uma nova vacina contra 
o vírus zika começou a fase 
de testes clínicos em seres 
humanos. O anúncio foi feito 
nessa quarta-feira (3) pelo 
Instituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas (NIAID 
– sigla em inglês). O NIAID é 
um dos órgãos integrantes 
dos Institutos Nacionais de 
Saúde dos Estados Unidos 
(NIH). A vacina utiliza a téc-
nica de DNA, considerada 
uma tendência para o futuro 
da imunização por vacinas.

O paciente receberá uma 
amostra do DNA que contém 
proteína do vírus zika. A ex-
pectativa é que o organismo 
do indivíduo reaja ao vírus e 
crie uma resposta imune. A 
vacina é a segunda testada 
em humanos. Na fase inicial, 
serão 80 voluntários com 
idade entre 18 e 35 anos, 
moradores das cidades de 

Maryland, Bethesda, Balti-
more e Atlanta.

O objetivo da primeira 
fase de testes é analisar se o 
produto é seguro para uso 
em seres humanos e tam-
bém para começar a avaliar 
a resposta de imunização, 
segurança do produto e ob-
ter dados preliminares sobre 
a resposta imune promovida 
pela vacina. Segundo o NIAID, 
o primeiro voluntário recebeu 
a vacina na terça-feira (2).

Em entrevista coletiva, 
o diretor do NIAID, Anthony 
Fauci, informou que os pri-
meiros resultados deverão 
estar disponíveis até o fim 
de 2016. Caso a resposta 
tenha sido satisfatório a tes-
tes clínicos, a fase dois po-
derá ser iniciada em países 
endêmicos para o vírus zika 
em 2017.

A vacina deve ser utili-
zada primeiramente em mu-
lheres em idade reprodutiva, 
por causa dos casos que as-
sociam o zika aos casos de 
microcefalia em bebês, cujas 
mães foram infectadas du-
rante a gestação.  
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Na fase inicial, 80 pessoas 
com idade entre 18 e 35 
anos receberão os testes

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

Londres (AE) - Mais policiais 
patrulharão armados as ruas 
de Londres, afirmaram auto-
ridades nessa quarta-feira. A 
medida é parte de uma série 
de ações tomadas pelo Reino 
Unido para garantir que o país 
esteja preparado para evitar 
ataques similares aos realizados 
recentemente na Europa por 
extremistas islâmicos.

 A Polícia Metropolitana 
de Londres, conhecida como 

Scotland Yard, disse que os po-
liciais armados anteriormente 
anunciados já estão prontos 
para atuar na capital. Eles de-
vem ser uma patrulha visível, 
inclusive em conhecidos pontos 
turísticos da capital. No Reino 
Unido, mais de 90% dos policiais 
atuam sem armas, com apenas 
algumas equipes de especialis-
tas tendo a permissão de portar 
armas de fogo.

Atrocidades como aquelas 
realizadas na França, na Bélgica 
e na Alemanha nos últimos me-

ses demonstraram novos méto-
dos de ataque dos extremistas, 
com armas e veículos pesados.

 Em janeiro, autoridades do 
Reino Unido disseram que ele-
variam o número de policiais 
de Londres treinados para usar 
e com permissão para portar ar-
mas em 30%, ou 600. Dois mil e 
duzentos policiais atuam na ca-
pital. No total, o país planeja ter 
mais 1.500 policiais com armas 
de fogo até o fim de 2017, mais 
de um quarto deles em cidades 
da região de Londres.

Ações para combate ao terrorismo 
REINO UNIDO

FOtO: Kirsty Wigglesworth/Associated Press/Estadão Conteúdo

Policiais da força contra terrorismo reforça a segurança nas ruas contra possíveis ataques em Londres, capital da Inglaterra

Da Agência Estado 

Da Ansa Brasil  

Da Agência Estado 

Da Agência Estado 

Montevidéu (AE) - Um 
grande apagão deixou nes-
sa quarta-feira sem forne-
cimento de energia elétri-
ca durante várias horas a 
maior parte do Uruguai, 
incluindo a capital, Mon-
tevidéu. O serviço elétrico 
foi interrompido às 10h30 
(hora local e de Brasília) em 
14 dos 19 departamentos do 
país e foi produto de uma fa-
lha técnica.

 “Caíram duas linhas im-
portantes do Norte do país”, 
disse Luis García, gerente 
de Distribuição da empresa 
estatal de eletricidade, em 
entrevista à Rádio Universal. 
Segundo ele, o corte atingiu 
todo o país, exceto o Litoral 
do Rio Uruguai.

 O apagão afetou 1,2 
milhão de residências, co-
mércios e indústrias, se-
gundo a empresa estatal. 
O Uruguai tem 3,3 milhões 
de habitantes. A razão para 
o problema é desconhecida 
e o episódio é investigado, 
afirmou García.

 Após uma hora de apa-
gão generalizado, algumas 
áreas, entre elas a capital, 
voltaram a ter eletricidade. 
Apesar disso, um segundo 
apagão deixou sem energia 
muitos dos bairros de Mon-
tevidéu.

 Às 13h30, segundo a in-
formação oficial, o problema 
já havia sido solucionado na 
maior parte do país. Havia, 
porém, 189 mil residências 
e comércios de Montevidéu 
ainda sem energia elétrica 

Apagão deixa sem luz
quase todo o Uruguai

Colômbia vai resgatar 
navio com carga de ouro  

O governo da Colôm-
bia pretende recuperar o 
galeão San José, navio es-
panhol naufragado há 308 
anos no mar do Caribe 
com uma carga de ouro e 
pedras preciosas das anti-
gas colônias da Índias.

A confirmação do res-
gate foi feita pelo presi-
dente colombiano, Juan 
Manuel Santos, que deu ao 
projeto um sentido acadê-
mico e advertiu que não 
se trata de “uma caça ao 
tesouro”, mas de uma ta-
refa para extrair um “pa-
trimônio” que “o mundo 
inteiro pode desfrutar”.

“Este é um projeto 
mais arqueológico e cien-
tífico que comercial”, afir-
mou o presidente, sem dar 
detalhes sobre o processo 
de recuperação.

 A descoberta foi fei-
ta em 27 de novembro de 
2014 por especialistas in-

ternacionais, membros da 
Marinha Colombiana e do 
Instituto colombiano de 
Antropologia e História 
do país. Uma semana de-
pois, Santos divulgou que 
a embarcação seria recu-
perada do fundo do mar 
para ser investigada e exi-
bida ao público.

Disputa
A propriedade do ga-

leão é alvo de uma dispu-
ta entre a Espanha, Peru e 
Estados Unidos, que rei-
vindicam uma porção do 
tesouro.

 A embarcação nau-
fragou em 1708, com 600 
passageiros, na costa de 
Cartagena, na Colômbia, 
enquanto tentava escapar 
de uma batalha naval con-
tra ingleses rumo à Espa-
nha. Considerado o Santo 
Graal dos tesouros afun-
dados, estima-se que sua 
carga esteja avaliada em 
US$ 17 bilhões.

A Polícia da Itália deci-
diu estabelecer uma zona de 
segurança máxima ao redor 
do Coliseu de Roma, um dos 
pontos turísticos mais visita-
dos do país e que já foi alvo 
de ameaças do grupo jihadis-
ta Estado Islâmico (EI).

De acordo com o novo 
dispositivo, serão montados di-
versos pontos de bloqueio nos 
arredores do Anfiteatro Flavia-
no. Além disso, a Via del Corso, 
uma das principais artérias do 

centro histórico da capital ita-
liana, ganhará um esquema de 
vigilância especial, com partici-
pação do Exército.

A justificativa para o re-
forço na segurança é o perí-
odo de férias de verão, que 
modificou o modo de viver 
da cidade de Roma e exigiu 
mudanças no plano antiter-
rorismo. No fim do ano pas-
sado, o EI divulgou na inter-
net um vídeo que mostrava 
tanques de guerra avançan-
do contra o Coliseu.

Também apareciam na 

gravação outros pontos de des-
taque da “cidade eterna”, como 
o Altar da Pátria - que fica em 
uma das extremidades da Via 
del Corso -, a Praça Navona e a 
Praça São Pedro, já no Vaticano.

Esta última também 
teve sua proteção reforçada, 
com sua área de segurança 
estendida até os Bastiões de 
Michelangelo, muro situado 
ao lado dos Museus Vatica-
nos e que delimita a fronteira 
do menor país do mundo. A 
vigilância ainda foi aumen-
tada em outros pontos reli-

giosos de Roma, inclusive na 
periferia.

Atualmente, a capital da 
Itália recebe o Jubileu Extra-
ordinário da Misericórdia, 
um dos maiores eventos do 
catolicismo nos últimos anos 
e que tem atraído milhões de 
peregrinos do mundo intei-
ro. No entanto, esse intenso 
fluxo de turistas elevou a 
preocupação sobre possíveis 
ataques jihadistas na cidade, 
já que a Igreja Católica é um 
dos principais alvos do Esta-
do Islâmico.

Itália reforça segurança no Coliseu
contra ameaças do Estado Islâmico

Passageiros saem ilesos em acidente

MEDIDA PREVENtIVA

AVIÃO PEGA FOGO

O presidente da Emirates 
Airlines, o sheik Ahmed Bin Sa-
eed Al-Maktoum, confirmou, 
em um vídeo no youTube, que 
não houve maiores problemas 
com os 282 passageiros e 18 
tripulantes do Boeing 777 que 
pegou fogo nessa quarta-feira, 
logo após pousar no Aeropor-

to Internacional de Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos.

Assistência
Ele garantiu que a em-

presa está dando toda a as-
sistência aos ocupantes do 
avião e disse que, no mo-
mento, a maior preocupação 
é proporcionar o bem-estar 
dos envolvidos, que inclui dar 
informações aos parentes e 

amigos dos passageiros e da 
tripulação.

O voo EK521 tinha par-
tido do Aeroporto Inter-
nacional de Trivandrum, 
em Thiruvananthapuram 
(Índia), rumo a Dubai. O in-
cidente ocorreu às 12h45 
(hora de Dubai). De acordo 
com informações da Agên-
cia Ansa com base em dados 
do site The Aviation Herald, 

houve um mau funciona-
mento do trem de pouso. A 
companhia aérea, no entan-
to, ainda não se posicionou 
sobre isso, argumentando 
que a prioridade é atender 
as pessoas envolvidas.

A empresa também não 
divulgou os nomes dos dois 
brasileiros que estavam no 
voo que levava, em sua maio-
ria, indianos.

Marli Moreira
Da Agência Brasil
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Agressão a adolescentes 
leva OEA a impor medida 
contra Fundação Casa
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Morte cerebral
De acordo com os dados 

do Ministério da Saúde, cer-
ca de 600 pessoas estavam 
aguardando por um trans-
plante no Estado da Paraíba 
em 2015. Além do transplan-
te de córneas, o rim é o órgão 
mais necessitado pelos pacien-
tes na fila de espera por uma 
doação. Durante o ano passado, 
142 pessoas foram notificadas 
como potenciais doadores no 
Estado, mas somente sete tive-
ram algum órgão ou tecido doa-
do neste período. A alta taxa de 
recusa familiar (62%) tornou-
se motivo de preocupação.

O médico Leonardo Bor-
ges de Barros e Silva e o enfer-
meiro Edvaldo Leal de Moraes, 
coordenadores da Organização 
de Procura de Órgãos do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), informam 
que os motivos para a recusa 
da doação pela família são di-
versos: desde crenças religio-
sas que impedem a realização 
do transplante até o desco-
nhecimento e não aceitação 
da morte encefálica, o que faz 
muitos familiares acreditarem 
que a condição do ente querido 
com o corpo quente e o cora-
ção batendo seja um indicativo 
de que ele sobreviverá.

“Entretanto, o diagnós-
tico de morte encefálica – co-
nhecida também como morte 
cerebral – é irreversível, ou 
seja, o paciente perde todas 
as funções que mantêm a sua 
vida, como a consciência e ca-
pacidade de respirar. O coração 
permanece batendo e os de-
mais órgãos funcionando. Com 
exceção das córneas, pele, os-
sos, vasos e valvas do coração, 
é somente nessa situação que 
os órgãos podem ser utilizados 
para transplante”, observam os 
especialistas.

 
Autorização
O consentimento informa-

do é a forma oficial de manifes-
tação à doação. A retirada de 
tecidos, órgãos e partes do cor-
po de pessoas falecidas para 
transplantes ou outra finalida-
de terapêutica dependem da 
autorização do cônjuge ou pa-
rente maior de idade, obedeci-
da a linha sucessória, firmado 
em documento subscrito por 
duas testemunhas presentes à 
verificação da morte.

“Evidentemente, a mani-
festação em vida da pessoa a 
favor à doação de seus órgãos e 
tecidos para transplante pode 
favorecer o consentimento 
após a morte, mas, de acor-
do com a lei, é a vontade da 
família que deve prevalecer”, 
esclarecem o médico Leonar-
do Borges de Barros e Silva e 
o enfermeiro Edvaldo Leal de 
Moraes. 

 Segundo números do Mi-
nistério da Saúde, 148 trans-
plantes foram realizados no 
Estado da Paraíba em 2015. 
Desses, 114 casos foram de 
córneas transplantadas e 34 
de rim.  “Em 2015, houve uma 
queda no número de doadores 
efetivos, assim como no núme-
ro de transplantes realizados. 
Ainda enfrentamos dificulda-
des logísticas na confirmação 
da morte encefálica”, conta 
Gyanna Lys de Melo Moreira 
Montenegro, coordenadora da 
Central de Notificação, Capta-
ção e Distribuição de Órgãos 

62% das famílias paraibanas recusam doação de órgãos de parentes 

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

Pesquisa que mapeou escolas brasi-
leiras e estrangeiras mostra que o ensino 
integral no Ensino Médio ajuda a superar 
as desigualdades em questões como in-
clusão social, autonomia, etnia, raça, gê-
nero e sexualidade. O estudo foi divulga-
do nessa terça-feira, na capital paulista, 
durante o Seminário Internacional Edu-
cação Integral e Ensino Médio: Desafios 
e Perspectivas na Garantia da Equidade, 
promovido pelo Centro de Referências 
em Educação Integral, Instituto Uniban-
co e Cidade Escola Aprendiz.

Foram selecionadas 29 escolas (12 
delas estrangeiras), que se destacaram 
pela qualidade na educação ao vencer 
prêmios ou por indicação de secretarias 
municipais e estaduais de educação. Os 
pesquisadores escolheram instituições 
de países como Estados Unidos, Afega-
nistão, Peru e Argentina.

“São países que têm um tipo de tra-
jetória muito semelhante à nossa, que 
têm com necessidade de reafirmar a in-
tegralidade da educação, mas que ainda 
não conseguiram fechar a equação do 
desenvolvimento integral”, disse Julia 
Dietrich, gestora do Programa Centro 
de Referências em Educação Integral.

Desenvolvimento integral
Julia afirmou que o ensino integral 

não significa apenas a ampliação do 
tempo do aluno dentro do ambiente 
escolar e tem a ver com o desenvolvi-
mento do indivíduo em suas múltiplas 
dimensões (física, intelectual, emocio-
nal e social).

“Todo projeto político-pedagógico 
de escolas no Brasil quer formar cida-
dãos críticos, cientes do seu papel no 
mundo, capazes de transformar as suas 
realidades. O que a escola faz, na ver-
dade, é inviabilizar esse processo. Cria 
cidadãos apáticos, fechados, com uma 
prioridade conteudista e não com uma 
abordagem do tipo: para que serve de-

terminado conteúdo? O que a gente 
quer com isso?”. Ângela Meirelles de 
Oliveira, doutora em história e pesqui-
sadora da USP, que também atuou na 
pesquisa, disse que o ensino vem sendo 
relacionado erroneamente à instrução 
no Brasil. “A gente tem que reforçar 
que a educação precisa lidar com o sujei-
to como um todo. Não pode só instruir 
um ser que não esteja minimamente 
protegido. Sem fome, sem preconceito 
ou não tendo sua integridade respeita-
da”, explica.

Escola sem partido
Para Ângela, a proposta defendi-

da por setores da sociedade de escola 
sem partido representa uma falácia. 
“A gente sabe que ninguém quer dou-
trinação na educação, mas eles estão 
usando esse texto genérico para esca-
motear uma tentativa grave de con-
trolar a fala de docentes. O grande 
estopim foi o que eles chamam equivo-
cadamente da ideologia de gênero, o 
que não existe. O texto da lei abre para 
numerosos equívocos que acaba com 
a liberdade de opinião, com a própria 
noção de educação. Eles defendem que 
professor não é educador, um absur-
do”, disse.

A partir das conclusões do estudo, 
foram elaboradas 92 recomendações 
para as escolas interessadas em intro-
duzir o ensino integral. Além de der-
rubar preconceitos, os pesquisadores 
recomendam o fortalecimento da au-
tonomia do estudante, a possibilidade 
de intervir no seu próprio currículo es-
colar, nas decisões da escola e a promo-
ção da diversidade.

Escola é modelo na superação 
da desigualdade, mostra pesquisa

EnsinO intEgrAl

“Todo projeto
politico-pedagógico 
no Brasil quer formar 
cidadãos críticos”

(CNCDO) da Paraíba.
 
Gesto de herói
Com objetivo de conscien-

tizar a população sobre a im-
portância da doação de órgãos 
e, principalmente, colocar esse 
tema em pauta nas discussões 
familiares para reduzir a taxa 
de recusa, o Ministério da Saú-
de, em parceria com a Funda-
ção Faculdade de Medicina da 
USP, realiza o Projeto “Gesto de 
Herói – o poder de doar vida”. 

 A exposição itinerante, 
que já passou pelas cidades de 
Rio Branco (AC), Manaus (AM), 
Belém (PA), Teresina (PI), São 
Luís (MA) e Natal (RN), aconte-
cerá durante o ano de 2016, em 
mais quatro capitais – contan-
do com João Pessoa – nas re-
giões Nordeste e Centro-Oeste 
do País, onde a taxa de recusa 
familiar é alta.

 A partir do dia 5 de agos-
to, o estande do projeto fica-
rá disponível por dez dias no 
Shopping Tambiá, para que a 
população paraibana possa es-
clarecer as principais dúvidas 
relacionadas à doação e trans-
plante de órgãos.

 Além da exibição de de-
poimentos reais de familiares 
de doadores falecidos e trans-
plantados, os visitantes con-
tarão com painéis explicativos 
sobre o processo e, ainda, a 
presença de especialistas nes-
sa temática para responder 
perguntas.

 Com entrada gratuita, 
o Projeto “Gesto de Herói – o 
poder de doar vida” percorre-
rá ainda os estados de Goiás, 
Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Perto dos 50 
anos, Finep não 
tem recursos 
para investimento
nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

Criada em julho de 1967 
para financiar a elaboração de 
estudos para projetos e pro-
gramas de desenvolvimento 
econômico e atuar no aperfei-
çoamento da tecnologia nacio-
nal, a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) se aproxima 
dos 50 anos com o orçamento 
contingenciado e sem recur-
sos para investimentos em 
novos projetos de desenvolvi-
mento tecnológico.

A informação é do mi-
nistro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, que partici-
pou na última segunda-feira 
de solenidade na sede da insti-
tuição, no Centro do Rio, e que 
contou com as participações 
do presidente da Finep, Wan-
derley de Souza, e do ex-minis-
tro João Paulo dos Reis Velloso, 
fundador da instituição e atual 
presidente do Instituto Nacio-
nal de Altos Estudos (INAE).

“Cabe a todos sensibilizar 
o pessoal ligado ao Planeja-
mento e a Fazenda da impor-
tância e da necessidade de re-
ver essa diminuição expressiva 
do peso da Finep no orçamento 
no setor”, acrescentou.. Dados 
da assessoria de imprensa do 
ministério revelam que o orça-
mento da Finep para este ano é 
de R$ 4,59 bilhões.  Deste total, 
devem ser de fato empenha-
dos R$ 4,34 bilhões, ficando 
sujeito a contingenciamento 
R$ 254,51 milhões. Os mesmos 
números indicam que, em 
2015, de um orçamento es-
timado em R$ 7,337 bilhões, 
foram de fato empenhados 
R$ 5,4 bilhões, com o contin-
genciamento do setor atin-
gindo R$ 1,92 bilhões.

sErViÇO
Projeto “Gesto de Herói – o poder de 
doar vida”
 
Quando : 5 a 14 de agosto de 2016
 
Onde : Shopping Tambiá - Av. Odon 
Bezerra, 184 - Tambiá, João Pessoa/PB
 
Realização : Ministério da Saúde e Funda-
ção Faculdade de Medicina da USP

FOtO: Reprodução internet
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Organização impõe 
medidas cautelares 
para impedir os crimes

OEA aciona a Fundação Casa de SP
Adolescentes mAltrAtAdos

Biel é retirado de 
mais um festival

operadoras não 
vão retirar antenas 

 O cantor Biel acaba de ser des-
convidado de participar de mais um 
festival de música para o qual tinha 
um show programado. “Mudança na 
line-up do Baile. Sai Biel e entra Karol 
Conká!”, anunciou o twitter oficial da 
Rádio Jovem Pan de Belo Horizonte, 
organizadora do Baile da Pan, que ocor-
rerá no próximo dia 14  e contará com a 
presença de diversos artistas. O cantor 
vem numa decadência em sua carreira 
após ser acusado de assediar uma jor-
nalista durante uma entrevista, e já foi 
desconvidado do revezamento da tocha 
olímpica, da participação de um show 
da Prefeitura do Rio no dia de encerra-
mento das Olimpíadas, entre outros. 

Apesar de recomendação 
do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT), as 
operadoras de telefonia informa-
ram à Agência de Fiscalização do 
Distrito Federal (Agefis) que não 
poderão apresentar o cronogra-
ma para a retirada de 31 ante-
nas localizadas em terrenos de 
escolas públicas no DF. Em carta 
enviada ao órgão distrital, o 
Sindicato Nacional das Empresas 
de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebra-
sil) explicou que o cronograma 
não pode ser elaborado, porque 
não há como prever outros locais 
para a realocação das antenas 
que serão retiradas.

Paiva é finalista 
do prêmio em sP

O colunista do jornal O Es-
tado de S. Paulo Marcelo Rubens 
Paiva é um dos finalistas do Prê-
mio São Paulo de Literatura, que 
chega em sua nona edição, com o 
livro Ainda Estou Aqui. Pela pri-
meira vez, um estrangeiro tam-
bém está na disputa: Mia Couto 
concorre com Mulheres de Cinzas 
- As Areias do Imperador, que foi 
lançado primeiro no Brasil (veja 
abaixo a lista completa de fina-
listas).

Gato obeso faz 
hidroginástica

É comum ouvir por aí que gatos 
não gostam de água, mas, no caso do 
gatinho Charlie, da Inglaterra, nadar é 
a solução para a melhora de sua saú-
de. O animal precisa perder três quilos 
e os donos decidiram matriculá-lo 
numa academia de hidroginástica para 
pets.A K9 Splash Hydrotherapy nunca 
havia atendido um gato antes, apenas 
cachorros. Mas parece que o felino 
está se dando bem: já perdeu um quilo 
desde 9 março deste ano, quando co-
meçou a fazer as aulas. ”Charlie é uma 
alma tímida que não se exercita mui-
to, o que infelizmente significa que ele 
tem uma tendência a ganhar peso. Ele 
era um superestrela na piscina hoje e 
nós estamos ansiosos para vê-lo no-
vamente em breve”, disse a academia 
sobre o gato em sua página oficial no 
Facebook.

Antonelli vira 
manicure por um dia

A atriz Giovanna Antonelli vi-
rou manicure por um dia e atendeu 
clientes a domicílio na Zona Oeste 
do Rio do Janeiro. De surpresa, mu-
lheres que pediram o serviço para 
fazer as mãos pelo aplicativo Sin-
gu receberam em casa Giovanna 
no lugar de uma profissional. E 
qual foi o resultado? As pessoas 
adoraram conhecer a atriz, mas 
e a performance dela, foi boa? 
“Não! Mas tento! Com muita von-
tade!”, diz Giovanna.

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

Decisão da Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), órgão da 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA), impõe 
medidas cautelares para im-
pedir que adolescentes in-
ternos da Fundação Casa, no 
Complexo Raposo Tavares, 
em São Paulo, sejam maltra-
tados por funcionários.

A Defensoria Pública, 
autora do pedido, juntou 
provas como fotos, depoi-
mentos, exames de corpo de 
delito e relatórios da Fun-
dação Casa, que comprovam 
agressões aos menores. Se-
gundo o defensor público Sa-
muel Friedman, ocorreram 
episódios coletivos, durante 
o período de um ano, até ju-
lho de 2015, em que pratica-
mente todos os cerca de 100 
internos foram agredidos.

“Houve uso excessivo 
de força, que eventualmen-
te pode configurar tortura. 
Geralmente, em situações 
de descontrole, essa força é 
usada de forma exagerada 
exatamente como forma de 
punição. São agressões, inti-
midações, humilhações. Te-
mos casos de adolescentes 

com hematomas, cortes, es-
coriações e fraturas de per-
na, braço”, disse o defensor.

De acordo com Fried-
man, a Defensoria e o Mi-
nistério Público recorreram 
ao Poder Judiciário e outros 
órgãos como o Comitê Nacio-
nal de Combate à Tortura e o 

Conselho de Direitos Huma-
nos, mas não obtiveram re-
torno. “Como não estava sur-
tindo resultado aqui, levamos 
para o Comitê Interamerica-
no e, dentro desse quadro, a 
própria comissão reconheceu 
que todas as informações que 
o Brasil forneceu, e foram 

muitas, não contêm medidas 
efetivas”, disse.

Medidas cautelares
A partir da determina-

ção da CIDH, o País terá de 
readequar a sua conduta, 
garantindo, inclusive, aten-
dimento médico adequado 

aos jovens e não aplicação 
de punições disciplinares 
contrárias aos padrões inter-
nacionais. “É uma oportuni-
dade que o Brasil tem de se 
readequar. Se não fizer isso, a 
Comissão pode encaminhar 
para a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, que 
pode eventualmente con-
denar o Brasil por violação 
de direitos humanos”, disse 
Friedman.

Em 19 de junho do ano 
passado, a Defensoria Públi-
ca instaurou inquérito po-
licial para apuração de cri-
mes de tortura na unidade. 
Segundo a Defensoria, uma 
denúncia anônima revelou 
a ocorrência de tumulto na 
unidade no dia 9 de junho, 
quando adolescentes teriam 
sido agredidos por funcioná-
rios e agentes do Grupo de 
Intervenção Rápida (GIR).

Na época, a Fundação 
Casa informou que a Corre-
gedoria-Geral da instituição 
instaurou sindicância para 
investigar o caso e alegou 
que, no dia 9 de junho, ado-
lescentes agrediram servido-
res e fizeram seis reféns.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a assessoria 
de imprensa da Fundação 
Casa, que não se pronun-
ciou, uma vez que ainda não 
foi notificada pela Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos.

Agressões a menores ocorreram durante um periodo de um ano; cerca de 100 internos foram agredidos

Foto: Reprodução/Internet

Quatro integrantes do 
Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra 
(MST) foram presos pre-
ventivamente e estão sendo 
processados em Goiás com 
base na chamada lei de or-
ganização criminosa (Lei 
12.850/2013), na primeira 
vez em que esse instrumento 
é usado contra organizações 
sociais, de acordo com a dire-
ção do movimento.

Diessyka Lorena Santa-
na Soares, Luís Batista Bor-
ges, Natalino de Jesus e José 
Valdir Misnerovicz, este últi-
mo um dos principais repre-
sentantes do MST em mesas 
de negociações sobre a ques-
tão fundiária no Estado, são 
acusados de cometer crimes 
como intimidação e cárcere 
privado contra os proprietá-
rios e funcionários de duas 
fazendas no município de 
Santa Helena de Goiás.

A região tem sido foco 

de disputa de terras des-
de agosto de 2015, quando 
o MST passou a promover 
ocupações na área de uma 
usina de cana de açúcar que, 
segundo o movimento, pos-
sui um grande passivo com 
a União, acumulado desde os 
anos 1970.

Denúncia
O Ministério Público de 

Goiás (MP-GO) acusou os 
quatro integrantes do MST 
de formarem uma organi-
zação criminosa nos termos 
do Artigo 2º da Lei 12.850, 
que foi modificada em março 
deste ano e passou a prever 
também punições para gru-
pos terroristas.

Um colegiado formado 
por três juízes argumentou 
que a prisão preventiva do 
grupo se fazia necessária 
para “garantir a ordem pú-
blica”, pois os quatro acu-
sados vinham cometendo 
“inúmeros atos criminosos 
e aterrorizando a cidade, 
o proprietário das terras e 

seus familiares e os funcio-
nários da fazenda invadida, 
se escondendo atrás de uma 
questão social que é a refor-
ma agrária”.

A ordem judicial foi as-
sinada pelos juízes Thiago 
Brandão Boghi, Rui Carlos de 
Faria e Vitor Umbelino Soa-
res Júnior.

Para o MST, o caso ilus-
tra a crescente criminaliza-
ção da qual o movimento 
tem sido alvo, e os quatro 
integrantes detidos em Goiás 
podem ser considerados 
“presos políticos”.

“Nossa leitura é que essa 
situação é mais grave até do 
que se fôssemos enquadra-
dos como organização ter-
rorista, pois neste caso a 
legislação prevê uma série 
de condições específicas. No 
caso de organização crimi-
nosa não, é bem mais amplo, 
isso preocupa”, disse o inte-
grante do MST Luiz Zarnin 
à Agência Brasil. “Somos a 
primeira organização social 
a ser enquadrada nessa lei.”

Justiça usa lei de organização 
criminosa para prender membros

moVImento dos sem-terrA

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil

Os estudantes interessa-
dos em conseguir bolsas de 
estudos do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
podem se candidatar às vagas 
remanescentes do processo 
seletivo referente a este se-
gundo semestre. As inscri-
ções on-line  devem ser feitas 
até o dia 26 de agosto.

Esse é o prazo para o 
estudante não matriculado 
na instituição de educação 
superior na qual pretende se 
inscrever. Para os candidatos 
que já estudam na institui-
ção, mas não têm a bolsa e 
pretendem obtê-la, o prazo 
vai até 14 de novembro.

Pode fazer a inscrição o 
candidato que tenha feito o 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2015, e alcança-
do pontuação mínima de 450 
pontos. Além disso, não pode 
ter tirado zero na redação.

Programa
Voltado para estudantes 

que fizeram o Ensino Médio em 
escola pública ou, com bolsa in-
tegral, na rede particular e pes-
soas com deficiência, o ProUni 
oferece bolsas de 100% para 

candidatos com renda familiar 
bruta mensal de até um salário-
mínimo e meio por pessoa.

A bolsa parcial é destina-
da àqueles com renda fami-
liar bruta mensal de até três 
salários-mínimos por pessoa. 
Também podem participar do 
processo seletivo os profes-
sores em efetivo exercício do 
magistério da educação bási-
ca, integrantes de quadro de 
pessoal permanente de ins-
tituição pública. Eles concor-
rem exclusivamente a bolsas 
para cursos de Licenciatura. 
Nesse caso, não é necessário 
comprovar renda.

Inscrição para bolsas  do 
ProUni vai até o dia 26

O resultado da segunda edi-
ção da chamada pública da Linha 
de Produção de Conteúdos des-
tinados às TVs Públicas foi divul-
gado nessa quarta-feira (3). Das 
828 inscrições, nos cinco editais 
regionais abertos em dezembro 
de 2015, foram selecionadas 57 
propostas. A iniciativa tem como 
base o Programa Brasil de Todas 
as Telas. Para esta linha, serão 

destinados R$ 60 milhões do Fun-
do Setorial do Audiovisual (FSA). 
Os projetos resultarão em 218 
horas de programação brasilei-
ra qualificada, produzida em 20 
unidades federativas. A exibição 
será feita em cerca de 215 canais 
dos segmentos comunitário, uni-
versitário e educativo, bem como 
cultural. Nos editais das cinco 
regiões do País, foram contem-

pladas 54 empresas brasileiras in-
dependentes. As regiões Norte e 
Centro-Oeste tiveram, cada uma, 
12 propostas selecionadas.

 Já no Nordeste, Sudeste e 
Sul, foram escolhidas 11 propos-
tas em cada região. Com o intui-
to de garantir maior permanên-
cia da programação nas grades 
dos canais, este ano, foram prio-
rizadas as obras seriadas. Ao 

todo, foram selecionadas 46 sé-
ries, sendo 10 de animação, 16 
de ficção e 20 documentais. As 
programações são voltadas para 
os públicos infantil, juvenil e 
adulto. Já projetos não seriados, 
foram selecionadas 11 obras do-
cumentais, destinadas ao públi-
co adulto. O Programa Brasil de 
Todas as Telas, lançado em julho 
de 2014.

TVs públicas terão mais de 200 horas
oBrAs AUdIoVIsUAIs BrAsIleIrAs InÉdItAs

Pode se 
inscrever o 
candidato que 
tenha feito o 
Enem com 
pontuação 
mínima de 450 
pontos 
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Sebrae Paraíba oferece oficina para empresários

Empreendedorismo
Os empresários e po-

tenciais empreendedores da 
cidade de Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, poderão participar 
da Oficina Sebrae de Em-
preendedorismo (OSE), en-
tre os dias 15 e 19 de agosto. 
A capacitação, com 15 horas 
aula, estimula o comporta-
mento empreendedor e tra-
balha a melhoria da gestão 
empresarial. As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
feitas no Banco do Nordeste, 
no Centro de Santa Rita.

A oficina é realizada 
durante cinco dias, sempre 
à noite (19h às 22h) e foca 
conceitos e práticas de pla-
nejamento, marketing, ino-
vação e finanças. O treina-
mento tem uma metodologia 
dinâmica e participativa, em 
que os alunos vivem situa-
ções reais do dia a dia de um 
pequeno negócio.

“A OSE é uma das inicia-
tivas do Sebrae que oferece 
condições para o desenvol-
vimento dos pequenos ne-
gócios e o fortalecimento 
da economia local. A oficina 
desperta o empreendedoris-
mo na população e melhora 
a gestão e o planejamento 
dos que já tem o seu próprio 
negócio”, destacou a analista 
técnica do Sebrae Paraíba, 
Marielza Rodriguez.

Para se inscrever é 
preciso pagar uma taxa 
de R$ 20,00 e levar os se-
guintes documentos: CPF, 
RG e endereço completo. 
Caso já tenha uma empresa, 
é preciso o número do CNPJ. 
A Oficina será realizada no 
Santa Rita Tênis Clube, que 
fica na Av Dr Flávio Ribeiro 
Coutinho, s/n, Centro. Mais 
informações pelos telefones 
2108.1264 e 2108.1252.

Unipê facilita 
as mensalidades

Pensando na crise financeira 
em que o País está atualmente e 
no desejo de várias pessoas em 
investir na formação profissional, 
o Centro Universitário de João 
Pessoa - Unipê trouxe uma novi-
dade para quem deseja continuar 
estudando. É que até o próximo 
dia 19 ocorrerá a “Campanha es-
pecial para ingresso no semestre 
2016.2”, que compreenderá be-
nefícios ao discente no ato da ma-
trícula. A ação oferece aos novos 
alunos duas opções de pagamento 
para o semestre atual. 

Vendas das redes 
de farmácia crescem 

As vendas das grandes re-
des de farmácia brasileiras cresce-
ram 12,66% no primeiro semestre 
de 2016 na comparação com igual 
período do ano anterior, de acordo 
com a Associação Brasileira de 
Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma). O faturamento do 
setor entre janeiro e junho atin-
giu R$ 19,3 bilhões. Considerando 
apenas o mês de junho, as vendas 
somaram R$ 3,3 bilhões, uma ex-
pansão de 12,65% na comparação 
anual.

Commodities têm 
queda de 5,71% 

Os preços das commodities, 
produtos primários com cotação 
internacional, apresentaram que-
da de 5,71%, em julho, comparado 
ao mês anterior. É o que mostra o 
Índice de Commodities Brasil (IC-
-Br), calculado mensalmente pelo 
Banco Central (BC). No acumulado 
do ano, a queda ficou em 10,07%. 
Em 12 meses encerrados em julho, 
no entanto, o índice apresentou 
alta de 0,33%. O IC-Br é calcula-
do com base na variação em reais 
dos preços de produtos primários 
(commodities) brasileiros nego-
ciados no exterior. 

Oi vai expandir
o e-commerce 

A Oi apresentou nessa quar-
ta-feira, 3, ao mercado uma nova 
leva de aplicativos que têm o obje-
tivo de ampliar o atendimento aos 
clientes pelo meio digital, diminuin-
do o contato por meio de canais tra-
dicionais, como lojas e call centers, 
o que favorecerá a economia com 
custos operacionais. “Queremos 
ser digitais para melhorar a experi-
ência do cliente e também precisa-
mos ganhar eficiência operacional 
para resolver a equação financeira”, 
afirmou Maurício Vergani, diretor de 
Estratégia e Transformação, duran-
te apresentação do novo portfólio à 
imprensa.

BC tem perda de 
R$ 1,777 bilhão 

Após lucro de R$ 22,737 bi-
lhões com as operações de swap cam-
bial em junho, o Banco Central regis-
trou prejuízo de R$ 1,777 bilhão em 
julho com esses leilões pelo critério 
caixa. Pelo conceito de competência, 
as perdas em julho foram de R$ 1,173 
bilhão. O resultado pelo critério de 
competência inclui ganhos e perdas 
ocorridos no mês, independentemen-
te da data de liquidação financeira. A 
liquidação financeira desse resultado 
(caixa) ocorre no dia seguinte, em 
D+1. O estoque de swaps cambiais 
do BC está na casa de US$ 51 bilhões, 
mas já superou os US$ 100 bilhões no 
passado. Com a retomada dos leilões 
de swap cambial reverso diariamente, 
esse saldo vem diminuindo.

FOTO: Reprodução/Internet

Empresários e colaboradores de 
doze pousadas da Costa do Conde 
estão sendo capacitados, desde se-
gunda-feira, no Programa de Quali-
ficação para Meios de Hospedagem 
do Litoral Sul. A região, uma das mais 
visitadas por turistas que vêm à Pa-
raíba, possui mais de 40 pousadas e 
hotéis e oferece cerca de 3 mil leitos. 
A capacitação irá abordar gestão fi-
nanceira, mapeamento de processos, 
marketing digital, manipulação de 
alimentos e atendimento ao cliente.

“Esta é uma ação de enorme 
valor para os empreendedores do 
Litoral Sul paraibano. É uma opor-
tunidade para melhorarem a ges-
tão de seus negócios e também 
capacitarem seus colaboradores”, 
destacou a analista da agência Se-

brae Sul, Rafaella Catao. Ela desta-
cou que o programa tem o objetivo 
de qualificar, por meio de cursos e 
consultorias, gestores e colaborado-
res de pequenos negócios do seg-
mento de meios de hospedagem 
nos municípios do Conde e Pitimbu.

O primeiro módulo do programa 
de capacitação terá início no dia 1º de 
agosto e, até outubro, haverá mais 
três módulos. O programa é uma ini-
ciativa do Sebrae em parceria com a 
Associação de Turismo Costa do Con-
de (ACTCC) e conta com o apoio da 
Secretaria de Turismo do Conde. “Es-
tamos sempre trabalhando em con-
junto para o desenvolvimento da re-
gião, tanto oferecendo capacitações, 
quanto eventos culturais e esporti-
vos”, completou Rafaella.

Para a presidente da ACTCC, 
Vânia Domingues, essa união é 
fundamental para desenvolver o 
turismo da região. “Precisamos nos 
qualificar e melhorar a nossa mão 
de obra. A Costa do Conde recebe 
uma grande quantidade de turistas 
e, por isso, os empreendedores têm 
que estar preparados”, afirmou.

Estão participando da capaci-
tação gestores e colaboradores dos 
seguintes estabelecimentos: Jacu-
mã Beach Hotel, Estalagem Aldeia 
dos Ventos, Hotel Pousada Viking, 
Jacumã’s Lodge Hotel, Pousada Oa-
sis Tajaja, Pousada Aruanã, Pousada 
Bem-te-vi, Pousada Corais de Cara-
pibus, Pousada da Luz, Pousada Ma-
res do Sul, Jacaré Eventos e Pousada 
Aconchego.

Programa qualifica gestores de pousadas

O prazo para o empre-
gador doméstico pagar o Do-
cumento de Arrecadação do 
eSocial (DAE) referente a ju-
lho termina nesta sexta-feira 
(5). Como o dia 7, tradicio-
nalmente usado como data-
-limite para o pagamento da 
guia, cai no domingo, o prazo 
foi antecipado em dois dias.

Por causa dos feriados 
municipais no Rio de Janeiro, 
amanhã (4) e sexta-feira, por 
causa dos Jogos Olímpicos, 
os empregadores que vivem 
na cidade só poderão fazer o 
pagamento pelo caixa eletrô-
nico ou pela internet. O paga-
mento em agências bancárias 
do município só pôde ser fei-
to até as 16h de hoje (3).

O Simples Doméstico 
reúne em uma única guia as 
contribuições fiscais, traba-
lhistas e previdenciárias que 
devem ser recolhidas. Para 
emissão da guia unificada, o 
empregador deve acessar a 
página do eSocial na inter-
net. Se não for recolhido no 
prazo, o empregador paga 
multa de 0,33% ao dia, limi-
tada a 20% do total.

Desde a adoção do pro-
grama, em novembro do ano 
passado, foram cadastrados 
mais de 1,25 milhão de tra-

balhadores domésticos para 
mais de 1,18 milhão de em-
pregadores – alguns empre-
gadores contratam mais de 
um empregado.

Documento único
No eSocial, o empregador 

recolhe, em documento único, 
a contribuição previdenciária, 
que varia de 8% a 11% da re-
muneração do trabalhador, 
e paga 8% de contribuição 
patronal para a Previdência. 
A guia inclui 8% de Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), 0,8% de seguro contra 
acidentes de trabalho, 3,2% 
de indenização compensató-
ria (multa do FGTS) e Imposto 
de Renda para quem recebe 
acima da faixa de isenção (R$ 
1.903,98).

Pagamento do guia de 
eSocial vai até amanhã

Entrada de 
dólares no País 
supera saída 
em US$ 1,29 bi

Depois de dois meses 
seguidos de mais saídas do 
que entradas de dólares do 
País, o saldo do fluxo cam-
bial ficou positivo em julho. 
No mês passado, mais dóla-
res entraram do que saíram 
do País, com saldo positi-
vo de US$ 1,297 bilhão, de 
acordo com dados do Ban-
co Central (BC), divulgados 
hoje (3).

O resultado positivo 
veio do segmento comer-
cial (operações de câmbio 
relacionadas a exportações 
e importações), com US$ 
4,092 bilhões. 

Já o fluxo financeiro 
(investimentos em títulos, 
remessas de lucros e di-
videndos ao exterior e in-
vestimento direto no País, 
entre outras operações) fi-
cou negativo em US$ 2,794 
bilhões.

De janeiro a julho, o 
fluxo cambial ficou nega-
tivo em US$ 9,111 bilhões, 
com US$ 38,613 bilhões de 
saldo negativo do segmen-
to financeiro e US$ 29,502 
bilhões de saldo positivo do 
fluxo comercial.

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

O CNI/PB e o Sebrae 
Paraíba realizarão capa-
citação empresarial em 
Negociações Internacio-
nais, no âmbito do proje-
to INSERI, os cursos terão 
início dia 25 de agosto no 
primeiro andar do Sho-
pping Sebrae, localizado 
no Bairro dos Estados, 
em João Pessoa.

Com duração de 
oito horas e abordará 
temas como: compreen-
são das negociações 
internacionais; pilares 
fundamentais em uma 
negociação internacio-
nal; o impacto da cul-
tura nas negociações; 
estrutura da estratégia 
de negociação interna-
cional; a importância da 
comunicação; modelo 
Havard de negociação; 
dinâmica de negociação 
em grupo.

O curso será minis-
trado por Sávio Rezen-
de, Especialista em Mar-
keting Estratégico pela 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, graduado 
em Comunicação Social e 

Master em Programação 
Neurolinguística. Facili-
tador do Módulo Mar-
keting Internacional do 
Programa INSERI, possui 
mais de 16 anos de atua-
ção em Marketing Estra-
tégico/Global, Empreen-
dedorismo e Liderança, 
sendo responsável por 
projetos em diferentes 
especialidades: Marke-
ting Estratégico, Direto, 
de Relacionamentos, 
Serviços, Trade, Planeja-
mento e Web com foco 
em micro, pequenas e 
médias empresas. É Pro-
fessor nas Universidades 
UNA, Newton e Fumec.

As inscrições pode-
rão ser realizadas atra-
vés do ink:https://docs.
google.com/a/cinpb.
org.br/forms/d/e/1FAI-
pQLScKswTOR6f_YI-
ycu8M7xsW0V9EBQmIT-
QUToVoyeoTL1EndOlg/
viewform

Mais informações 
podem ser obtidas atra-
vés do e-mail do CIN, 
cin@cinpb.org.br, ou do 
telefone 83 3221-4884. 

Centro vai capacitar
candidatos na capital

NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL

Prazo foi 
antecipado 
em dois dias 
em função do 
dia sete, 
tradicionamente 
a data-limite, 
cair no domingo



Executiva Regina Medeiros 
Amorim, empresária Maria 
Helena Gusmão Zenaide 
Barbosa, Sras. Terezinha Ca-
valcanti, Simone Feitosa, Inês 
Monteiro Teixeira, Maria Car-
valho e Ana Maria Vasconce-
los de Luna, esteticista Leida 
Teixeira, cirurgião plástico 
Evandro Ponce de Leon.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

Das Neves

A NOITE de hoje 
na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das 
Neves será dedicada à 
toda rede estudantil 
da Paraíba, com ce-
lebração eucarísti-
ca às 19h a cargo de 
monsenhor Robson 
Bezerra.

Já na parte pro-
fana da Festa das 
Neves, no Ponto de 
Cem Réis, acontece o 
show “Bailinho” com 
a cantora Mira Maya, 
além de apresenta-
ções culturais no final 
da tarde.

“Fazer grande estardalhaço 
a propósito de uma ofensa 
de que fomos vítimas, não 
atenua o desgosto, mas 
aumenta a vergonha”

“A gente atura tanto 
desgosto, tanta injustiça, 
tanta violência que a felicidade 
chega e a gente nem acredita 
que seja realmente ela”

GIO VANI BOCCACCIO CAROL GRAY

    O Hospital Estadual de Emergência e Trauma de Campina Grande promove hoje 
a quinta edição da Corrida da Saúde, competição que já faz parte do calendário de eventos 
daquela unidade, onde participam os seus funcionários. A coordenação é de Moisés de Lima.

Brasil Original
A SECRETARIA de Estado de Turismo, através do 

Programa de Artesanato Paraibano, está inscrevendo 
os interessados em participar da 1a Feira Brasil Original 
que será realizada em São Paulo, de 20 a 23 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 12 de se-
tembro e serão selecionados 12 artesãos, por tipologia, 
que deverão ser madeira, tecelagem, brinquedo popular, 
cerâmica, metal, fibra, couro, algodão colorido, entre outros.

   O estimado casal Patrícia e Alberto Jorge Sales recebem amigos leais para 
comemorar o aniversário dele no próximo sábado na aprazível casa de campo que 
possuem no Condomínio Green Ville Residence Country.

Turismo

FOI LANÇADO on-
tem na Galeria Louro 
e Canela, na Praia de 
Manaíra, a programa-
ção e roteiro do Circui-
to de Aventura Paraíba
-Rio Grande do Norte, 
que integra as cidades 
de Bananeiras e Areia 
(PB), Pipa e Passa e 
Fica (RN).
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  Ao encerrar a 31a Jornada 
Mundial da Juventude que reuniu mais 
de dois milhões de jovens do mundo 
inteiro na Polônia, o Papa Francisco 
anunciou que o próximo encontro será 
na Cidade do Panamá em 2019.
  A 30a Jornada, realizada no 
Rio de Janeiro em 2013, teve um 
público recorde do evento criado 
pelo Papa João Paulo II que foi 3,5 
milhões de jovens.

Show imperdível
O TEATRO Pedra do Reino será palco de um gran-

de espetáculo amanhã dentro das comemorações do 
aniversário da cidade de João Pessoa, promovido pelo 
Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura.

A partir das 20h haverá show da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba, composta de 138 músicos, regidos pelo 
maestro Luiz Carlos Durier e com participação do cantor 
e compositor paraibano Zé Ramalho.

Para ter acesso ao show basta ir a partir das 9h de 
hoje na bilheteria do Espaço Cultural José Lins do Rego 
e trocar por dois quilos de alimentos não perecíveis.

Almoço com amigas: Gotett Antunes, Zélia Ramos e Socorro Brito

FOTOS: Divulgação

Para o álbum de família: Ruan Leite e Vida, Betânia e Gumercindo Leite, a recém formada em Direito Piera 
Jansen Leite e Andressa e Pablo Leite

Zum Zum Zum

FOTO: Dalva Rocha

Estimada Terezinha Cavalcanti é a aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Alegria, alegria: Maria de Fátima Gusmão, Janine Nóbrega, Maria Helena 
Gusmão Zenaide (aniversariante de hoje) e Pedro Coutinho 

Show adiado
A PRODUÇÃO do 

cantor e compositor 
Paulinho da Viola anun-
ciando que o show que iria 
ocorrer no próximo dia 20 
no Teatro Pedra do Reino, 
foi adiado para o dia 24 de 
setembro, na mesma hora, 
sem prejuízo para quem já 
comprou o ingresso. Mas 
pode pedir o reembolso.

Foto:Facebook

Regina Medeiros Amorim, que hoje aniversaria com Beth Espínola Ribeiro e Ruth Avelino nos Caminhos 
do Frio em Solânea

Aulas de natação
CERCA DE 200 alunos do Complexo Central de 

Escolas de João Pessoa, formado pelo Lyceu Parai-
bano, o Instituto de Educação da Paraíba, as escolas 
Olivina Olívia e Argentina Pereira Gomes estão par-
ticipando de aulas de natação no Centro Aquático 
de Aprendizagem Raniere Barbosa inaugurado em 
dezembro passado.

Em tempos olímpicos nada melhor para estimular 
nossos jovens para práticas saudáveis como o espor-
te da natação tipo livre, peito, costas e borboleta.

    A Orquestra Sinfônica da Paraíba encerra hoje as inscrições para  novos coristas 
do Coro Infantil. As inscrições são gratuitas e feitas no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Jampa Saúde

A UNIMED JP 
promove hoje mais 
uma edição do Jampa 
Saúde desta vez em 
homenagem ao ani-
versário da capital. O 
projeto acontecerá 
das 17h às 19h na 
Praia do Cabo Branco 
com atividades físicas 
e aula de zumba.

Barreira do Cabo Branco

O DENTISTA Ricardo Lombardi, um dos fer-
renhos defensores da preservação da Barreira do 
Cabo Branco, convidando para o I Fórum Cabo Bran-
co Para Sempre, onde os candidatos a prefeito de 
João Pessoa, deverão apresentar suas propostas 
para o local.

Será no próximo dia 10, às 12h no auditório da 
PBTur, a explanações de Lígia Tavares, Daniela Ban-
deira, William Lima, Karine Oliveira, Ruth Avelino e o 
próprio Ricardo.
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Treinos da natação
olímpica mudam horário 
de sono de Kaio Márcio

ESQUECER a COPa DO BRaSIL

Itamar Shulle prioriza a Série C
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oTreinador diz que por 
enquanto não há motivos 
para pensar no Palmeiras

Após tomar conheci-
mento do adversário do Bo-
tafogo na Copa do Brasil, o 
técnico Itamar Schulle disse 
que o momento é muito cedo 
para se pensar na competi-
ção, já que o primeiro jogo só 
acontecerá no dia 24 de agos-
to, em São Paulo. “Primeiro, 
vamos pensar na Série C, que 
temos um jogo muito difícil 
neste final de semana, contra 
o ABC, em Natal. Quando se 
aproximar da data do jogo, é 
que vou começar a estudar o 
adversário da Copa do Bra-
sil”, disse o treinador.

Indagado se ele gostou 
de enfrentar o Palmeiras, na 
próxima fase da Copa do Bra-
sil, Itamar disse que já espe-
rava um grande time. “Nesta 
fase, só tem grandes equipes. 

Isto é bom para o Botafogo, 
como entidade, já que vai es-
tar na mídia, por se tratar do 
Palmeiras, o atual campeão 
da Copa, e está aí fazendo um 
grande Campeonato Brasi-
leiro, dispensa comentários, 
sobre a grandeza do Palmei-
ras”, disse.

Focado na Série C, Ita-
mar não ver motivos para de-
sespero, após a derrota para 
o Cuiabá. “A Série C é isto. 
Se fosse ao contrário, o ABC 
e o Fortaleza tinham ganho 
também, já que enfrentaram 
adversários mais fracos te-
oricamente falando. Todo 
mundo está se reforçando e 
melhorando. O Cuiabá tem 
uma folha salarial superior 
a do Botafogo, e ficam dizen-
do por aí que é um absurdo 
perdermos para o lanterna”, 
disse Itamar.

Sobre o jogo contra o 
ABC, onde vale a liderança, 
ou até mesmo a saída do G4, 
Itamar disse que todos no 
clube estão conscientes da 

importância do jogo de do-
mingo. “Será, mais uma vez, 
um jogo muito difícil. O ABC 
vem de uma derrota tam-
bém, joga em casa, e virá com 
tudo em busca de uma vitó-
ria. Mas estamos treinando 
muito, trabalhando muito, 
sobretudo onde temos mais 
errado, nas finalizações. O 
Botafogo é hoje o time que 
mais cria oportunidade de 
gols e perde, de toda a Série 
C. Os jogadores têm cons-
ciência disto, e estão traba-
lhando forte para melhorar, 
não tem outra saída”, disse o 
treinador.

O Botafogo é hoje o vi-
ce-líder do Grupo A, com 18 
pontos. O Fortaleza é o líder, 
com 19 pontos. O ABC vem 
logo atrás com 17 pontos, 
seguido do Remo, também 
com 17 pontos, fechando o 
grupo dos quatro clubes que 
estariam classificados para a 
segunda fase da competição, 
caso a primeira fase termi-
nasse hoje.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Se dentro de campo a coisa vai 
bem, mas gera dúvidas e preocupa-
ções, fora dele, o Botafogo vai muito 
bem obrigado. Esta semana, o Belo 
conseguiu, com a ajuda do presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues, a libera-
ção antecipada da cota de R$ 840 mil, 
referente a passagem do clube para a 
quarta-fase da Copa do Brasil.

Ontem, o clube fechou duas par-
cerias, uma com a Rede Hotéis Nord, 
e outra com o Bar do Cuscus. As duas 
logomarcas vão ser estampadas na 
camisa do clube, e em todas as mer-
chandising, envolvendo o nome do 
Botafogo. O valor do patrocínio não 
foi divulgado pela diretoria. A sole-
nidade de assinatura dos patrocínios 
foi em um dos hotéis da Rede Nord, 
em João Pessoa, durante um café da 
manhã, com a presença de toda a im-
prensa esportiva da cidade.

Para o presidente do Botafogo, 

Guilherme Novinho, o momento é de 
celebração de uma importante par-
ceria. “A Rede de Hotéis Nord é uma 
grande marca, que se agrega a outra 
grande marca, que é o Botafogo. Jun-
tos, esta parceria só vai render frutos 
a ambas as partes”, disse o dirigente 
do Belo, durante a solenidade.

O gerente comercial da Rede 
Nords de Hotéis, Daniel Rodrigues, 
mostrou satisfação e esperança de 
que esta parceria prossiga por muito 
tempo. “A princípio, ela dura até o fi-
nal da Série C deste ano, mas temos a 
esperança de renovarmos no próximo 
ano. Nós vamos colocar à disposição 
do Botafogo, todo o nosso equipa-
mento para concentração. O clube é 
uma grande marca que nasceu aqui 
na Paraíba, está fazendo muito su-
cesso, e a Rede Nords de Hotéis não 
poderia deixar de apoiar o Botafogo 
neste momento”, afirmou.  

CBF libera cota de R$ 840 mil ao Belo

Ontem, novos patrocionadores foram fechados pela diretoria do clube para esta temporada

Treinador do 
Botafogo diz 

que quando 
chegar a hora 
monta o time

Thiago Brito já vem treinando com o elenco e será mais uma opção no ataque para Paulo Moroni

Além da classificação, 
o torcedor do Campinense 
tem, esta semana, mais um 
motivo para comemorar. É 
que o atacante Thiago Bri-
to, que chegou ao clube 
na semana passada, com 
excelentes referências, já 
está regularizado. Thiago 
tem apenas 23 anos, mas 
já é muito experiente. Re-
velado pelo Grêmio Barue-
ri, ele teve uma passagem 
pelo Oriente Médio, e es-
tava no Vila Nova de Goiás, 
disputando o Campeonato 
Brasileiro da Série B.

Como o próximo jogo 
do Campinense no Bra-
sileiro só será no dia 14 
de agosto, no Amigão, em 
Campina Grande, o técni-
co Paulo Moroni terá mui-
to tempo para entrosar o 
jogador, que também joga 
como meia avançado. Ou-
tro reforço da Raposa para 
esta partida será o volante 

Fernando Pires, já recupe-
rado de uma contusão e 
treinando com o grupo.

A diretoria está es-
perando uma posição da 
CBF sobre o meia Diogo 
Peixoto. Há indícios de 
que o atleta já passou por 
3 clubes, este ano, o que 
torna impossível a assina-
tura de um novo contrato 
em 2016. A ideia é poder 
contar com o atleta já para 
o jogo contra o Itabaia-
na, previsto para o pró-
ximo dia 14, no Amigão, 
em Campina Grande. Caso 
o jogador não possa ser 
mais utilizado este ano, 
provavelmente não deverá 
continuar no clube.

Otimista com a cam-
panha no clube na Série D, 
a diretoria deverá atender 
o pedido de contratação 
de mais dois atletas, feito 
pelo técnico Paulo Moro-
ni. As posições não foram 

reveladas oficialmente, 
mas comenta-se no clube, 
que um dos contratados 
deverá ser um atacante de 
área. 

Como a equipe vai fol-
gar no próximo final de 
semana, é pensamento da 
comissão técnica reali-
zar um amistoso para não 
quebrar o ritmo de jogo 
dos atletas. Hoje, a equipe 
folga de manhã e treina só 
a partir das 15h30, no CT 
da Raposa. 

Amanhã, será de 
novo de repouso e haverá 
um coletivo, a partir das 
15h30, no Estádio Ami-
gão. Caso a diretoria não 
consiga um amistoso para 
o próximo domingo, como 
deseja a comissão técnica, 
os jogadores treinarão nos 
dois expedientes no sába-
do. pela manhã, na Acade-
mia Korpus, e à tarde, no 
CT da Raposa. (IM)

Atacante contratado junto ao 
Vila Nova já está regularizado

CAMPINENSE CLUBE



Pentatlo quase que fica fora 
dos Jogos Olímpicos do Rio
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Esporte praticado pela 
porta-bandeira brasileira 
vive drama de insegurança

Por duas vezes nos úl-
timos 11 anos o movimento 
olímpico teve um momento 
“paredão”, digno de reality 
show, em que esportes ficaram 
ameaçados de perder suas va-
gas nos Jogos.

Na mais recente votação, 
em 2013, por muito pouco a 
votação não teve efeito direto 
sobre uma das estrelas brasi-
leiras da Rio 2016: o pentatlo 
moderno, em que compete 
Yane Marques, escolhida para 
carregar a bandeira do País 
sede na Cerimônia de Abertu-
ra, amanhã, foi uma das moda-
lidades na mira dos dirigentes 
do Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) para ficar fora da 
Olimpíada de Tóquio, em 2020.

O pentatlo sobreviveu ao 
paredão, mas a ameaça pode 
voltar a rondar de perto a mo-
dalidade, quando a assembleia 
do COI, poderá votar pela in-
clusão provisória de até cinco 
esportes em Tóquio - surfe, 
skate, escalada artificial, cara-
tê e beisebol. Uma inclusão, a 
princípio, provisória, mas que 
pode fazer uma senhora som-
bra sobre Yane - que ganhou 

bronze em Londres 2012 - e 
outros pentatletas.

Em 2103, quem acabou 
eliminada foi a luta olímpica, 
que eventualmente ganhou 
uma sobrevida entre os 28 
esportes olímpicos depois de 
muitas promessas de sua fede-
ração internacional para tor-
nar o esporte mais dinâmico e 
atraente, tanto para a TV quan-
do para as faixas mais jovens 
do público, um segmento que o 
COI considera crucial para o fu-
turo do Movimento Olímpico.

Ao fim de cada edição 
dos Jogos, a entidade avalia as 
modalidades do programa e 
estuda novas inclusões. Nos 
últimos anos, a ênfase no pú-
blico jovem ajudou a explicar a 
entrada do ciclismo mountain 
bike e BMX nos Jogos.

Modalidades como o sur-
fe e o skate não poderiam ser 
mais opostas ao pentatlo em 
termos de formato e imagem, 
por mais que a combinação 
de esgrima, hipismo, natação, 
corrida e tiro (as cinco moda-
lidades do pentatlo) tenha sido 
idealizada por ninguém menos 
que o aristocrata francês Pier-
re de Coubertin, o pai fundador 
do movimento olímpico, e que 
faça parte das Olimpíadas des-
de 1912.

O skate também é uma das 
pontas de lança da bilionária 
indústria dos esportes radicais, 
ao passo que o pentatlo tem 
uma imagem bem mais elitista 
e ligada aos círculo militares - 
Yane Marques, por exemplo, é 
sargento do Exército.

Sem falar que rampas e 
acrobacias são bem mais cha-
mativas na TV. Ou o fato de que 
é muito mais barato para um 
jovem tentar se equilibrar em 
um skate do que custear lições 
de natação, esgrima, equitação 
e tiro.

“Um esporte como o 
nosso não pode abrir mão 
de nossos valores históricos, 
mas tampouco podemos me-
nosprezar a necessidade de 
nos mantermos relevantes e 
atraentes”, disse, em uma re-
cente entrevista, o presidente 
da Federação Internacional de 
Pentatlo Moderno, o alemão 
Klaus Schormann.

Novo formato
Isso, por exemplo, levou a 

discussões como a da criação 
de um novo formato de dis-
puta, em que as competições 
tivessem lugar em uma mesma 
arena e, em vez de durar dois 
dias, durassem apenas cinco 
horas. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, o bronze na modalidade ficou com a brasileira Yane Marques

O presidente do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, pediu na última 
terça-feira, durante a 129ª ses-
são do Congresso da entidade, 
uma “revisão total do sistema 
antidoping”.

“Os recentes acontecimen-
tos mostraram que precisamos 
de uma revisão total do sistema 
antidoping da Wada (Agência 
Mundial Antidoping). O COI faz 
um apelo pela criação de um 
modo de combate mais robusto 
e eficiente que requer respon-
sabilidades claras, mais trans-
parência, mais independência e 
maior harmonia”, declarou Bach.

O COI encarregou três de 
seus membros de estudar a “ele-
gibilidade” dos atletas russos 
para os Jogos do Rio, depois do 
relatório McLaren, publicado 
em 18 de julho, desvendar um 
sistema de doping organizado 
no País e com participação do 
governo russo.

Esta comissão do COI estu-

COI pede revisão no sistema de 
antidoping nas práticas esportivas

CONGRESSO DA ENTIDADE

Treinar a mente para mi-
nimizar a pressão de jogar em 
casa, ignorar influências exter-
nas como reação da torcida e 
focar apenas no que se passa 
dentro das quatro linhas. Com 
exercícios de yoga e meditação, 
a Seleção Brasileira Masculina 
de Handebol tenta encontrar o 
ponto de equilíbrio atrás de um 
objetivo que não é nada fácil. 

Conseguir uma medalha nos Jo-
gos Olímpicos do Rio.

As sessões diárias dentro 
da Vila Olímpica são comanda-
das pelo preparador físico Luigi 
Turisco. Ele é professor de yoga e 
é proprietário de um estúdio em 
São Paulo. Mas se hoje o método 
é muito bem aceito pelo grupo, 
no início houve rejeição.

“Este é um trabalho que 

desenvolvo há quatro anos, ou 
seja, ao longo de todo este ciclo 
olímpico. No começo, houve um 
pouco mais de dificuldade dos 
atletas em entenderem o traba-
lho”, disse. Nas sessões, os atletas 
aprendem a controlar a respira-
ção, exercícios para ter um sono 
melhor e também a focar o pen-
samento sem se distraírem com 
sons ao redor.

Handebol masculino usa a yoga 
para conseguir os seus objetivos

NAS OLIMPÍADAS

dará cada caso dos atletas rus-
sos individualmente e tomará 
uma decisão antes do início dos 
Jogos, nesta sexta-feira.

“No Rio, serão realizadas 
4.500 análises de urina e 1.000 
de sangue. As amostras destes 

Jogos de 2016 serão guardadas 
durante 10 anos. As punições 
em casos de doping nos Jogos 
serão responsabilidade de for-
ma independente do Tribunal 
Arbitral do Esporte (TAS) e não 
mais do COI”, explicou .

Goleiro de Polo Aquático é demitido dos Jogos
Thyê Mattos Bezerra, 28, 

teve mais uma chance de se 
aproximar das Olimpíadas. Me-
nos de um ano após ter sido 
acusado de abuso sexual pela 
polícia do Canadá, onde a Sele-
ção Brasileira de Polo Aquático 
participava dos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Toronto, o goleiro foi 
contratado pelo comitê organi-
zador da Rio-2016 para traba-
lhar no estafe técnico da moda-
lidade, cujos treinos têm sido 
realizados no Parque Aquático 
Maria Lenk. Contudo, a possibi-
lidade ficou mais uma vez pelo 
caminho.

Uma reportagem mostrou a 
nova realidade do ex-goleiro da 
seleção no último final de semana. 
Depois disso, ele deixou de apare-
cer, e os responsáveis pelos Jogos 
informaram na última terça-feira 
que o atleta foi demitido.

No Maria Lenk, Thyê inte-
grava uma equipe que cuidava 
de questões específicas do polo 
aquático. Participou diretamen-
te de reuniões com dirigentes 
do COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) para falar sobre a moda-
lidade, por exemplo. O comitê 
organizador da Rio-2016 não 
informa qual era o salário do 

goleiro, o motivo da demissão 
ou quando isso aconteceu. Pro-
curado, o atleta também não 
atendeu as ligações.

“Ele simplesmente deixou 
de vir. Não soubemos nem se ele 
foi demitido ou pediu demissão”, 
relatou um funcionário do Maria 
Lenk. Responsáveis pela opera-
ção de imprensa no equipamen-
to se negaram a comentar o caso 
e informaram apenas que ele não 
trabalha mais no local.

Reserva da Seleção Brasi-
leira de Polo Aquático nos Jo-
gos Pan-Americanos de 2015, 
Thyê foi acusado pela polícia 

do Canadá de ter abusado de 
uma mulher de 22 anos na ma-
drugada do dia 16 de julho, um 
dia depois da derrota da equipe 
sul-americana para os Estados 
Unidos na decisão da medalha 
de ouro.

Segundo a polícia do Ca-
nadá, Thyê esteve na casa da 
vítima acompanhado de outro 
atleta da Seleção Brasileira e te-
ria abusado da mulher enquan-
to ela dormia. O goleiro alegou 
inocência, mas as autoridades 
locais disseram que havia ele-
mentos suficientes para manter 
o processo contra ele.

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

Thyê 
Mattos é 
acusado 
pela polícia 
do Canadá

As sessões são 
diárias dentro da 
Vila Olímpica

FotoS: Divulgação

Thomas Bach fez pronunciamento durante evento da entidade



Alemanha de volta ao Brasil
APÓS 7 x 1
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Equipe estreia hoje nas 
Olimpíadas contra a 
Seleção do México

FotoS: Divulgação

Em 8 de julho de 2014, 
a Alemanha impôs ao Brasil 
o maior vexame na história 
das Copas do Mundo. Os ale-
mães estão de volta ao ter-
ritório nacional pouco mais 
de dois anos após o inesque-
cível 7 x 1. A Bahia é mais 
uma vez o porto germânico, 
mas sem o entusiasmo visto 
na principal competição do 
futebol. As recentes amea-
ças terroristas na Europa 
forçaram uma mudança de 
comportamento para os Jo-
gos Olímpicos Rio-2016.

Os atuais campeões 
mundiais estão envolvidos 
em um autêntico “esquema 
de guerra” para que a se-
gurança seja garantida. O 
aparato reforçado atende 
ao pedido do Ministério das 
Relações Exteriores e tem a 
coordenação da Secretaria 
de Segurança Pública do Es-
tado da Bahia.

Hospedados em um 
resort de luxo no bairro de 
Itapuã, os alemães haviam 
escolhido o Fazendão, CT do 
Bahia, para os treinos du-
rante a estadia em Salvador. 
Seria o ideal pela distância 
inferior a 10 Km entre hotel 
e trabalho, mas a opção foi 
barrada. O centro de trei-
namento fica no bairro de 
Itinga, considerado violento 
pelas autoridades e de difícil 
acesso.

Os contatos realiza-
dos entre Fifa (Federação 
Internacional de Futebol), 

COI (Comitê Olímpico In-
ternacional) e autoridades 
de segurança definiram 
avaliações criteriosas para 
a escolha dos locais de trei-
no da Alemanha. A primeira 
atividade aconteceu no Bar-
radão, Estádio do Vitória. A 
segunda foi em Pituaçu. Am-
bas tiveram reforço policial. 
Homens do Bope (Batalhão 
de Operações Especiais) ob-
servaram toda a movimen-
tação das arquibancadas. O 

desejo alemão ainda é trei-
nar no Fazendão para faci-
litar a logística. Agentes de 
inteligência discutem essa 
possibilidade.

“Modificamos os pro-
tocolos que utilizamos na 
Copa das Confederações e 
do Mundo. A nossa preocu-
pação atual é com a questão 
do terrorismo. No passa-
do, eram as manifestações. 
São os atentados desta vez, 
especialmente envolvendo 

delegações ou países mais 
visados, casos de Alemanha 
e França”, explicou o secre-
tário de Segurança, Maurício 
Barbosa, ao anunciar o pla-
nejamento operacional para 
os eventos em Salvador.

Policiais militares e fe-
derais, homens da Rondesp 
e o Esquadrão Águia ficaram 
responsáveis pela escolta dos 
alemães. Os jogos na Fonte 
Nova terão deslocamentos 
alternativos, apoio de heli-

cópteros e batedores. Além 
disso, são quase 1.500 mili-
tares do Exército, Marinha e 
Aeronáutica na operação de 
segurança para os compro-
missos do torneio olímpico 
de futebol em Salvador.

Apesar de se tratar da 
seleção olímpica, os alemães 
estão em silêncio desde que 
voltaram ao Brasil pela pri-
meira vez após o marcante 7 
x 1. Ontem, eles receberam 
intensa escolta para o trei-

no de reconhecimento da 
Arena Fonte Nova. O técnico 
Horst Hrubesch e mais um 
jogador concederam a en-
trevista coletiva inaugural 
em solo brasileiro.

Hoje, a Alemanha es-
treia no torneio olímpico de 
futebol contra o atual cam-
peão México. A partida será 
às 17h (de Brasília), na Fon-
te Nova. Às 20h, Fiji e Coreia 
do Sul completam a rodada 
do Grupo C.

A Seleção Olímpica da Alemanha está em Salvador, na Bahia, e vem realizando seus treinamentos no Barradão sob forte escolta de segurança, devido a atos terroristas

A perda de Fernando 
Prass por lesão no cotovelo di-
reito foi o último de uma série 
de problemas que a Seleção 
Brasileira enfrentou relacio-
nados ao sistema defensivo 
para os Jogos Olímpicos. So-
bretudo no que diz respeito às 
liberações, o treinador Rogé-
rio Micale irá abrir a compe-
tição hoje, diante da África do 
Sul, com jogadores diferentes 
do que tinha como Plano A. 

Em um primeiro momen-
to, uma baixa ocasionada pelo 
Benfica-POR foi significativa. No 
caso do primeiro clube, a recusa 
em ceder o goleiro Ederson me-
xeu diretamente nos planos. Ele 
era visto pela comissão técnica 
como o único Sub-23 da posi-
ção capaz de suportar a pressão 
da Olimpíada em casa. Sem ele, 
automaticamente, foi preciso 
queimar um dos três cartuchos 
com jogadores experientes com 
um camisa 1. 

O Monaco-FRA também 
prejudicou os planos ao avi-
sar que não liberaria o lateral 
direito Fabinho e o zagueiro 
Wallace, pois teriam compro-
misso pelos playoffs da Liga 
dos Campeões. A perda do pri-
meiro significou a mudança de 
um titular praticamente abso-
luto da linha de quatro, com 
experiências na seleção prin-
cipal e que havia participado 
dos dois últimos amistosos de 
Micale, em março, como titu-
lar. Wallace concorria a uma 
vaga, mas com poucas chances 
de jogar no time principal. 

A baixa seguinte, também 
importante para o treinador 
da seleção, foi a ausência de 
Thiago Silva. O zagueiro do Pa-
ris Saint Germain-FRA forma-
ria a trinca de jogadores acima 
dos 23 anos com Neymar e 
Fernando Prass, mas acabou 
impedido de jogar a terceira 
Olimpíada da carreira por-

Seleção Olímpica do Brasil faz 
estreia hoje cheia de problemas

CONTRA A ÁFRICA DO SUL

que seu clube não liberou. A 
convocação dele tinha a apro-
vação de Tite e permitiria ao 
Brasil ter uma zaga de peso e 
entrosada. Por pouco, o PSG 
também não impediu Micale 
de ter também Marquinhos, 
que fez força para estar na 
competição. 

Sem Thiago Silva, Ro-
drigo Caio passou a ser o za-
gueiro titular do Brasil para a 
Olimpíada. Embora reconheça 
no são-paulino um jogador de 
qualidade e com perfil técnico 
para jogar na equipe, Micale 
pessoalmente também gosta 
de Rodrigo no meio-campo. 
Foi nesse setor que ele atuou 
em cinco das sete partidas da 
seleção Sub-23 até a convoca-
ção para os Jogos. 

Já na ausência de Fabi-
nho, Zeca é que se tornou o 
dono da lateral direita. Em 
ótima fase no Santos pela es-
querda, porém, ele havia feito 
só uma partida como titular 
ao longo de toda a preparação 
com Micale. 

O problema com Fer-
nando Prass foi o último a 
concretizar as dificuldades 
relacionadas à montagem de 
um sistema defensivo. O go-
leiro havia sido uma escolha 
celebrada pela comissão téc-
nica, jogadores e boa parte da 
imprensa e torcida. Bastante 
querido pelos mais jovens, 
se apresentou como uma li-
derança natural do elenco e 
opção confiável para os Jogos 
Olímpicos. O sonho de estrear 
na seleção com 38 anos, po-
rém, não se realizou com o 
corte de sábado.

Ewerton 
deve sair 
jogando 
hoje na 
seleção

Acidente mata 
dois jogadores 
após treinos na 
Eslováquia

Duas jovens promessas 
do Maribor morreram em 
um acidente de carro, confor-
me informou ontem o clube 
esloveno. O atacante Zoran 
Baljak e o lateral esquerdo 
Damjan Marjanovic, ambos 
de 20 anos, perderam a vida 
na última terça-feira quando 
regressavam do treino.

O goleiro Ljubomir Mo-
ravac, de 19 anos, ficou gra-
vemente ferido, enquanto 
que o defensor Ziga Lipus-
cek, também de 19 anso, so-
freu feridas leves.

Um policial explicou que 
o carro em que viajavam os 
quatro atletas se chocou com 
um semáforo e ficou destruí-
do. Baljak e Marjanovic mor-
reram na hora.

A tragédia ocorreu em 
um momento em que o clube 
se prepara para duas parti-
das importantes nesta se-
mana, com o Aberdeen, da 
Escócia, pela terceira fase 
preliminar da Liga Europa, e 
para o clássico com Olimpija.

A Uefa enviou suas con-
dolências ao Maribor e à 
Federação de Futebol da Es-
lovênia pela perda dos joga-
dores.

Antes do início da parti-
da de hoje pela Liga Europa, 
ocorrerá um minuto de si-
lêncio e os jogadores usarão 
tarjas pretas. O clube escocês 
também lamentou o ocorrido 
e mostrou sua tristeza pe-
las mortes. As duas equipes 
empataram por 1 a 1 no con-
fronto de ida, que foi realiza-
do em solo britânico.

Desde que assumiu a 
presidência do Flamengo, 
em 2012, Eduardo Ban-
deira de Mello pregou que 
sua gestão seria de respon-
sabilidade e que a meta 
era a redução da dívida do 
clube. Quatro anos depois, 
o mandatário revelou que 
sua meta está sendo cum-
prida. O dirigente adiantou 
que em 2016, o Rubro-Ne-
gro vai fechar o ano com o 
faturamento maior que a 
dívida e que seguirá nesta 
mesma linha até o fim do 
seu mandato.

“Em 2016 fecha menos 
que R$ 400 milhões. Quan-
do assumimos o Flamengo 
a dívida era de R$ 750 mi-
lhões e o faturamento era 
de 200 e alguma coisa, bem 
menos de R$ 300 milhões. 
Se você comparar a dívida 
líquida do clube com o fa-
turamento, você tinha 750 
para 200, em 2012. Em 

2016, vamos fechar a dívi-
da com menos de 400 e o 
faturamento mais de 400. 
Pela primeira vez o fatura-
mento anual do Flamengo 
vai ser mais que o estoque 
da dívida. A recuperação 
financeira do Flamengo se-
gue a passos largos”, afir-
mou. 

Após a contratação de 
Diego, a folha salarial do 
Flamengo se aproximou de 
R$ 7 milhões mensais. No 
entanto, nada que assuste 
Bandeira de Mello. O pró-
prio já adiantou que está 
tudo dentro do planejado.

“Escutamos uns cole-
gas da imprensa dizendo 
que a gente traz o Diego e 
falam que acabou a era da 
responsabilidade no clube. 
Balela. Isso é grande idioti-
ce. Todos os compromissos 
que o Flamengo assumir 
serão cumpridos na ínte-
gra, cada centavo”, contou.

Presidente do Fla diz 
que dívida foi reduzida

CONTAS EQUILIBRADAS

Eduardo Bandeira comemora momento bom do time nas finanças
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Provas decisivas entrarão 
pela madrugada e atletas 
mudam fuso horário

Kaio proibido de dormir cedo
JOGOS OLÍMPICOS

O paraibano Kaio Márcio 
Almeida, assim como demais 
nadadores brasileiros que re-
presentarão o País nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, a partir 
de amanhã, está proibido de 
dormir cedo. Desde que che-
gou a Vila Olímpica, o atleta 
tem mudado sua rotina de 
sono, juntamente com de-
mais atletas, isto porque, 
todos têm que se acostumar 
com os horários das provas 
que, pela primeira vez na his-
tória, as  decisivas, terão iní-
cio às 22h (horário local).

Isto contraria, no entan-
to, o toque de recolher que, 
normalmente é associado a 
cartilhas de comportamento 
ou ambientes excessivamen-
te controlados. A natação do 
Brasil criou exatamente o 
oposto para a Rio-2016. Por 
causa desse veto, muitos de-
les ignoraram a entrada tar-
dia na Vila Olímpica.

Na última terça-feira, a 
equipe chegou às acomoda-
ções por volta de 22h e apro-
veitaram ainda para fazer um 
treino “corujão” no Estádio 
Aquático Olímpico, no Par-
que Olímpico da Barra da Ti-
juca.

Kaio Márcio e demais 
nadadores já estão pratica-
mente adaptados ao novo 
horário. A atividade da últi-
ma terça-feira, inicialmen-
te prevista para começar às 
21h (de Brasília), teve início 
às 22h40. O grupo treinou 
por cerca de 40 minutos – o 
Estádio Aquático fica aberto 
apenas até meia-noite no pe-
ríodo que precede os Jogos. 
“A gente não pode dormir 
antes de 1h, mas todo mundo 

estava muito cansado. Se eu 
tivesse ficado no hotel, acho 
que não teria conseguido”, 
contou o nadador Nicolas 
Nilo Oliveira, 28.

A comissão técnica dei-
xou a decisão de treinar na 
mão dos atletas.

O horário do treino é 
uma questão especialmente 
relevante para a natação do 
Brasil. A CBDA (Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos) já manifestou se-
guidas vezes uma preocupa-
ção com as sessões finais da 
modalidade na Rio-2016.“-
Fizemos uma programação 
para o atleta conseguir ter 
performance melhor num 
horário de 22h até meia-noi-
te, que é o horário das finais 
olímpicas, e isso arrastou a 
vida deles como se fosse um 
País com outro fuso horário”, 
explicou Fernando Vanzella, 
técnico da equipe feminina.

A estratégia para mudar 
o fuso horário dos atletas 
contou com uma série de ar-
tifícios. Eles foram acomoda-
dos em quartos com cortina 
blecaute, por exemplo. Além 
disso, usam óculos especiais 
que emitem luz no período 
noturno. A ideia desses apa-
ratos é “enganar” o corpo e 
retardar a percepção do pe-
ríodo noturno.

Depois dos treinos, em 
contrapartida, atletas usam 
óculos escuros e luvas que 
reduzem a temperatura cor-
poral para induzir o sono 
imediato.

Todo esse equipamen-
to foi usado na aclimatação 
da natação, em São Paulo, 
durante oito dias. A seleção 
vinha treinando em duas 
sessões na capital paulista 
(entre 10h e 12h e de 20h até 
22h). O primeiro trabalho no 
Rio de Janeiro, portanto, tam-
bém foi o que começou mais 
tarde.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paraibano teve que se adaptar ao novo horário de treinamento, devido às disputas da natação

Andressa Morais é destaque da Seleção de Atletismo
A atleta olímpica An-

dressa Morais de Oliveira, 
paraibana de João Pessoa, 
que representará o Brasil na 
prova do lançamento do dis-
co, tem sido uma das sensa-
ções da delegação nacional 
de atletismo, já concentrada 
na Vila Olímpica, no Rio de 

Janeiro. Brincalhona, extro-
vertida e bastante animada, 
ela tem usado as redes so-
ciais para atrair um grande 
público em relação a sua dis-
puta. Recentemente fez uma 
campanha para quem deseja 
receber das suas mãos, uma 
camiseta olímpica onde vem 

impresso o símbolo dos Jo-
gos e uma fotografia sua.

Se não bastasse a campa-
nha, vem pedindo a internau-
tas que deixem sua mensagem 
de perseverança  e positivis-
mo, numa página específica 
criada pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro (Time Brasil), 

onde pede incentivos à dele-
gação brasileira.

Atleta do Esporte Clube 
Pinheiros e também da Mari-
nha do Brasil, Andressa Morais, 
antes de se concentrar na Vila 
Olímpica, apareceu seguidas 
vezes, nas ruas de São Paulo, 
para posar ao lado de outdoor, 

onde consta sua fotografia, em 
homenagem feita pela FESB – 
Faculdade de Ciências e Letras 
de Bragância Paulista. “Quero 
ver onde estão meus torcedo-
res de verdade”, brincou a pa-
raibana, fazendo referências 
a camisa que será doada aos 
torcedores”. 

CAMPANHA eNtre OS tOrCeDOreS

Natural de João Pessoa, Andressa vai competir na prova de lançamento de disco e faz campanha em nível nacional para que o torcedor apoie durante as Olimpíadas

Espectros se 
prepara para 
enfrentar o 
Recife Pirates

Mês do jurista 
será encerrado 
com corrida em 
João Pessoa

O dia 13 de dezembro de 
2015 ficou marcado na memó-
ria dos fãs paraibanos da bola 
oval. Nesta data, em um Almei-
dão com grande público, o João 
Pessoa Espectros conquistou 
seu primeiro título brasileiro 
de futebol Americano. Após 
mais de sete meses de espera, 
os Fantasmas vão reencontrar 
a torcida no próximo domin-
go, às 15h, no mesmo palco da 
conquista. O adversário será o 
Recife Pirates, pela 3ª rodada 
da Conferência Nordeste da Su-
perliga Nacional.

Na final do ano passado, 
o Espectros enfrentou o Coriti-
ba Crocodiles, adversário que 
estava engasgado na garganta, 
já que havia derrotado o time 
paraibano nas duas últimas de-
cisões. Mas, naquele domingo, o 
resultado foi diferente. Com um 
chute de Diego Aranha no últi-
mo segundo, os Fantasmas ven-
ceram por 23 a 22 e conquista-
ram o inédito título, fazendo a 
festa de sua torcida apaixonada.

Nesta temporada, o João 
Pessoa Espectros estreou na 
Conferência Nordeste com der-
rota diante do Ceará Caçadores. 
No entanto, no último domingo, 
a equipe mostrou a sua força e 
se reabilitou em grande estilo 
com uma vitória sobre o Vitó-
ria-BA, por 43 a 0, fora de casa. 
Agora, o time conta com o apoio 
do torcedor para conseguir 
mais um triunfo e seguir cres-
cendo na Superliga Nacional.

No mês dedicado aos ju-
ristas, a Caixa de Assistência 
dos Advogados da Paraíba 
(CAA/PB) e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional 
Paraíba, promovem uma ex-
tensa programação de ativi-
dades comemorativas, tendo 
como um dos destaques a 
Corrida dos Advogados, edi-
ção 2016, que será realizada 
no próximo dia 27, em João 
Pessoa, e cujas inscrições es-
tão sendo realizadas pelo site 
www.zeniteesportes.com.br.

As inscrições podem 
ser feitas, também, nos sites 
da OAB-PB e da CAA/PB até 
o dia 23, bem como na Bar-
bearia do Sr. João, unidade de 
Manaíra, e na Fórmula Aca-
demia, no Bessa. O evento, 
que é aberto ao público, mar-
cará o encerramento do mês 
do jurista.

O valor da inscrição para 
advogado é R$ 45,00 e R$ 
70,00 para o público geral. 
Os participantes da catego-
ria especial (cadeirante e 
não cadeirante) e maiores de 
60 anos deverão apresentar 
documento de comprovação 
e terão desconto de 50% na 
taxa de inscrição.

A corrida terá percurso 
de 5 Km e 10 Km, com con-
centração a partir das 18h e 
largada às 19h, no Parque Só-
lon de Lucena, passando pe-
los principais polos jurídicos 
da capital.

FotoS: Divulgação
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Geral

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ADIAMENTO COM DATA
Pregão Presencial nº160/2016
Processo nº 19.000.009251.2016
Comunicamos que o Pregão Presencial nº 160/2016 (Registro de Preços para Aquisição de Gê-

neros Alimentícios não Perecíveis) destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria 
- SEAP, marcado para o dia 04/08/2016 às 09h, fica adiado para o dia 10/08/2016  ás 9h,  uma vez 
que houve inclusão do item 9.2.5. “b”  no Edital, Relativo à Qualificação Técnica. 

REG CGE: 16-00598-4.
João Pessoa, 03  de agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00667-7 de  3/8/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Informáticae vídeo/áudio)
destinados a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia19 de agostode 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos emateriais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2009 nº 10200.09/0271-5, 
vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática: 32.202.20.573.5002.4294.0274.4490.52.283-Reserva Orçamentária 
nº 00130 de15/07/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 03 de agosto de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

A R. FURLANI ENGENHARIA LTDA – CNPJ N° 09.496.357/0001-87, TORNA PÚBLICA QUE 
REQUEREU À SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA Nº 2857/2014 DE INSTALAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO / FUNCIONA-
MENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, SITUADO NA RODOVIA PB-306,KM 0,6, SITIO MARINHO, 
ZONA RUAL DE SANTANA DE MANGUEIRA/PB.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO DO CURIMATÁU 
PARAIBANO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - GERAL EXTRAORDINÁRIA - A 
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região do Curimataú Paraibano, 
CNPJ nº 41.207.754.0001-02, com abrangência  intermunicipal, compreendendo a base territorial 
dos municípios de Pedra Lavrada, Picui, Baraúna, Sossego, Frei Martinho, Nova Palmeira, Nova 
Floresta, Damião e Olivedos-PB, convoca todos os servidores públicos municipais,  ativos e inativos 
das prefeituras, Câmaras municipais de vereadores, institutos de previdências próprias e demais 
autarquias públicas municipais dos municípios acima mencionados  e do município de São Vicente 
do Seridó-PB, para participarem  da Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá  no próximo dia 
25 de  agosto de 2016, às 15:00hs em primeira convocação com todos os servidores, e às 15:30hs 
em segunda convocação  com qualquer número de servidores  presentes. A referida assembleia 
acontecerá na sede social do SINPUC, localizada à Travessa Almisa Rosa, n º 18, Centro, Nova 
Palmeira-PB, CEP 58.184-000. Na assembleia será deliberada a seguinte pauta: 1- Ampliação 
da base territorial, com inclusão do município de São Vicente do Seridó-PB; 2 – Modificação e 
aprovação do Estatuto; 3- Recomposição da diretoria, por  conta de cargos vacantes e/ou pela 
ampliação da base territorial, conforme estatuto, através de eleição secreta ou por aclamação entre 
os servidores presentes; 5- Modificação da nomenclatura  para Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais da Região do Curimataú e Seridó Paraibano –SINPUC; 6- Mudança de endereço da 
entidade; 7- outros pontos que possam surgir no momento. Edilândia Ferreira de Lima, Presidente, 
portadora do CPF 992.276.654-04, PASEP nº 1265873448, residente à Rua Jorge Mendonça – S/N 
- Centro, CEP 58184000, Nova Palmeira-PB. - Nova Palmeira-PB, 18 de julho de 2016. - Edilândia 
Ferreira de Lima – Presidente.

ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA – CNPJ/CPF N° 18.881.584/0001-17 TORNA 
PÚBLICO QUE A SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 1868/2016 EM JOÃO PESSOA, 2 DE AGOSTO DE 2016 – 
PRAZO: 1460 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: EMPREENDIMENTO HOTELEIRO COM 174 (CENTO 
E SETENTA E QUATRO) LEITOS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A 
REDE PÚBLICA DA CAGEPA.NA (O) –AV. GAL. EDSON RAMALHO – MANAÍRA - MUNICÍPIO:JOÃO 
PESSOA - UF: PB. PROCESSO: 2016-004436/TEC/LO-26OO

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação em paralelepípedo 
do acesso a Praia de Coqueirinho, trecho compreendido entre a PB-008 e a Praia de Coqueirinho. 
- UF: PB. Processo: 2016-005159/TEC/LO-2838.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1806/2016 em João Pessoa, 27 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-073, trecho: 
BR-230 em Café do Vento a Sapé Na (o) – RODOVIA PB-073, TRECHO: CAFÉ DO VENTO / SAPÉ. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-002730/TEC/LP-2700.

JM DE ALMEIDA NETO - ME, CNPJ: 16.776.404/0001-01, torna publico que foi emitida pela SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a  Licença de Operação nº 434/2016 para a atividade de serviços 
automotivos, funilaria e pintura, situada na Avenida Dom Pedro II nº 2361 no Bairro da Torre, no 
Município de João Pessoa - PB. cep: 58040-440.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Gondim.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - Valor: R$ 254.209,32.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário 
das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

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

Conde - PB, 03 de Agosto de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Presidente da Comissão

CESAR DE LIMA BEZERRA – CNPJ/CPF Nº 303.643.718-54. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 458/2016 
em João Pessoa, 4 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de areia 
no leito do Rio Curimataú, sob processo DNPM nº 846.169/2015, na localidade Sítio Oiticica, entre 
os municípios de Dona Inês e Tacima, em uma área de 4,98 hectares. Na(o) -  RIO CURIMATAU  
Município:  DONA INES – UF: PB. Processo: 2015-005042/TEC/LI-2506.

NATALICIO LEMBERCK ME – CNPJ/CPF Nº 15.397.093/0001-07. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1749/2016 
em João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO DE 
RECICLAGEM, BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS CLASSE IIB E PRODUÇÃO DE SACOLAS 
PLÁSTICAS Na(o) -  RUA PROF. CARMEM COELHO DE MIRANDA F., 290, DIST. INDUST.  Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000999/TEC/LO-1647.

INTERCEMENT BRASIL S.A – CNPJ/CPF Nº 62.258.884/0089-78. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1818/2016 
em João Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO MECANI-
ZADA DE CALCÁRIO PARA USO INDUSTRIAL (CIMENTO). ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 801.792/1978. PORTARIA DE LAVRA Nº 779/1984. Na(o) -  FAZENDA CAXITU S/N, 
ALTURA DO KM 96 DA BR 101. Município: CONDE - UF: PB. Processo: 2015-007692/TEC/LO-1192.

TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.110.785/0001-18. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1841/2016 em João Pessoa, 29 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabri-
cação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico Na(o) – RUA JOSE FELINTO DE MOURA FILHO 
Nº 400-B. SÃO JOSÉ  Município: SÃO BENTO – UF: PB.  Processo: 2016-003346/TEC/LO-2270.

CONSTRUTORA HR LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.758.114/0001-59. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1867/2016 em 
João Pessoa, 2 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 
18 (dezoito) Unidades Habitacionais, Pilotis + 05 pavimentos, com sistema de tratamento de Fossa 
Séptica e Sumidouro Na(o) -  RUA DES. SIZENANDO DE OLIVEIRA, QD. 78, LT. 85, ALTIPLANO 
CABO BRANCO. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004234/TEC/LO-2524.

Normas estavam sendo 
questionadas por 
operadoras de telefonia

Bloqueio de celulares em presídios 
é inconstitucional, decide o STF
Isadora Peron
Agência Estado

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nessa 
quarta-feira (3) que as leis 
estaduais que determinam 
a instalação de equipamen-
tos para bloquear sinal de 
celular em presídios são in-
constitucionais. As normas 
estavam sendo questiona-
das por operadoras de tele-
fonia, que foram obrigadas 
a arcar com os custos da 
tecnologia.

A tese defendida pela 
Associação Nacional das 
Operadoras de Celular 
(ACEL) foi a de que a re-
gulamentação sobre te-
lecomunicações é uma 
competência da União e, 
portanto, não caberia aos 
estados decidir sobre blo-
queio de aparelhos celu-
lares. Ao todo, foram jul-
gadas cinco Ações Diretas 
de Inconstitucional movi-
das pela organização con-
tra a legislação de quatro 
estados: Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catari-
na e Bahia. O placar ter-
minou em 8 a 3. Votaram 
a favor das empresas de 

telecomunicação os mi-
nistros Gilmar Mendes, 
Marco Aurélio Mello, Dias 
Toffoli, Teori Zavascki, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski. Já os mi-
nistros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso e Rosa 
Weber foram contra as 
ações movidas pela asso-
ciação.

Segundo Gilmar Men-
des, o ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, está 
atento a essa questão e es-
tuda uma maneira de coi-
bir o uso de celulares nos 
presídios brasileiros.

Fux, por sua vez, afir-
mou que o Governo Fe-
deral não pode transferir 
a sua obrigação para as 
concessionárias. “Os ce-
lulares entram nos presí-
dios por omissão do Esta-
do, e este quer repassar os 
custos para as empresas?”, 
questionou.

Os três ministros ven-
cidos defenderam que as 
legislações estaduais, que 
determinam a instalação 
de equipamentos para 
bloquear sinal de celular, 
são uma questão de se-
gurança e não invadem 
competência da União ao 
regulamentar serviço de 
telecomunicações.

O Instituto Nacional de Tecno-
logia (INT), vinculado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), desenvol-
veu uma tecnologia para melhorar 
a performance dos esgrimistas bra-
sileiros que vão participar dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Sem medalha 
olímpica na modalidade, o Time 
Brasil conta com a plataforma digi-
tal 3D aplicada ao treinamento da 
Esgrima, criada pelo INT em parce-
ria com o Laboratório de Ciências e 
Estudo do Movimento da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, para 
conquistar o inédito lugar no pódio.

A partir da tecnologia de am-
bientes interativos em 3D e das 
análises biomecânicas dos atletas, 
os pesquisadores desenvolveram 
um sistema digital que ajusta os 
movimentos necessários para a es-
grima. A ferramenta, que demorou 
dois anos e meio para ficar pronta, 
recebeu R$ 400 mil do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), agência de 
fomento vinculada ao MCTIC, por 
meio do edital Alta Performance, 
de 2013.

Instituto desenvolve tecnologia 
3D para apoiar atletas da esgrima

JOGOS RIO 2016

Os vetos presidenciais 
ao Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Lei nº 
13.243/2016) criaram insegu-
rança jurídica para a prática de 
pesquisa e desenvolvimento 
tanto na academia quanto na 
indústria. Além disso, a retira-
da de artigos da nova lei trouxe 
dificuldades para a interação 
entre universidades e setor 
produtivo. A avaliação é do 
secretário de Políticas e Pro-
gramas de Pesquisa e Desen-
volvimento do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), Jail-

son de Andrade. Durante se-
minário sobre o Marco Legal, 
promovido na terça-feira (2) 
pelo Senado em parceria com 
a Câmara dos Deputados, o 
secretário reiterou o apoio 
do ministro Gilberto Kassab 
à recuperação do texto origi-
nal do Marco Legal por medi-
da provisória ou por projeto 
de lei de autoria do senador 
Jorge Viana (PT-AC).

“A retirada de artigos 
atingiu ao mesmo tempo os 
setores acadêmico e empresa-
rial, atrapalhando inclusive a 
interação entre os dois lados. 

Então, seja PLS ou MP, quem 
ganhar a corrida será saudado 
como vencedor, mas ambos 
têm papel extremamente rele-
vante, porque a disputa é sau-
dável e aumenta a pressão.”

Sobre a regulamentação 
do Marco Legal, o secretário 
recordou o plano de traba-
lho iniciado em fevereiro, por 
meio do diálogo entre diver-
sos órgãos, para elaborar a 
proposta de decreto, subme-
tida à consulta pública entre 
9 de maio e 12 de junho. “Fora 
as várias reuniões feitas, re-
cebemos 461 contribuições e 

tivemos mais de 40 mil aces-
sos”, informou, explicando 
que um comitê liderado pelo 
MCTIC analisa os comentários 
para consolidar a minuta do 
decreto.

Jailson reforçou que o 
Marco Legal alterou nove leis 
federais e criou uma série de 
facilidades. “Dentre elas, vale 
a pena destacarmos a segu-
rança jurídica, afetada pelos 
vetos; a ampliação do conceito 
de ICT [Instituição Científica, 
Tecnológica e de Inovação], 
que passa a abranger os se-
tores privado e público; o 

estímulo à interação univer-
sidade-empresa; e, além de 
mudanças em licitações e do 
compartilhamento de labora-
tórios, a importação de produ-
tos e insumos para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.”

Segundo o secretário, no 
primeiro semestre de vigên-
cia, o Marco Legal facilitou a 
solução de dois desafios por 
dar agilidade à importação de 
produtos. “Vimos já este ano 
a questão de insumos ligados 
aos Jogos Olímpicos, para o 
controle antidoping, que in-
clusive requereu uma ação 

especial desenhada de forma 
muito específica. Outro pon-
to que enfrentamos recente-
mente é com relação ao vírus 
zika. O plano de combate exige 
a compra de pequenos equi-
pamentos. Então, essa é uma 
situação extremamente estra-
tégica para o setor.”

A diretora de Inovação 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Gianna Saga-
zio, destacou que é consenso 
a urgência da recuperação do 
texto original do Marco Legal, 
mas defendeu o diálogo com 
todos os atores envolvidos.

Vetos a Marco Legal dificultam interação 
CIênCIa, TeCnOlOGIa e InOvaçãO

Inovação permite aos atletas o desenvolvimento de técnicas de ataque e defesa

As imagens dos movimentos 
dos atletas são fotografadas por 18 
câmeras de alta definição, com ca-
pacidade para captar 240 quadros 
por segundo. Outras quatro câme-
ras registram os movimentos dos 
olhos. Com esses dados, foram lis-
tadas as principais áreas de foco do 
esgrimista durante a disputa: o bra-

ço do oponente armado, o tronco e 
a face. De posse das imagens e dos 
cálculos de velocidade da espada 
durante os golpes, os pesquisado-
res desenvolveram a plataforma 3D 
com base em tecnologias de jogos. 
As informações permitem aos atle-
tas o desenvolvimento de técnicas 
de ataque e defesa.

FOTO: Reprodução internet



Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.180,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042516
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042542
Responsavel.: PREDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL 
MONT
CPF/CNPJ....: 022660271/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043856
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ....: 013029914-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            606,98
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042997
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ....: 013029914-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042998
Responsavel.: SARRAS COMERCIO DE ARTIGOS 
EM COURO
CPF/CNPJ....: 019517522/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042365
Responsavel.: SARRAS COMERCIO DE ARTIGOS 
EM COURO
CPF/CNPJ....: 019517522/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,11
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042366
Responsavel.: S E T CONSTRUCOES E PROJETOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 018776501/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043778
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 429067094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043786
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.151,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042544
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,  04/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CONSTRUTORA MENDES LTDA
CPF/CNPJ....: 000302806/0001-34
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$          1.083,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAS-
CATA DE P
Protocolo...: 2016 - 041274
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042475
Responsavel.: EMANUEL PEREIRA PONTES
CPF/CNPJ....: 021614889/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043737
Responsavel.: FAGNER SILVA SOUSA
CPF/CNPJ....: 010932126/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,04
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043672
Responsavel.: ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO
CPF/CNPJ....: 060486194-05
Titulo......: CHEQUE           R$          1.550,00
Apresentante: JOAO HENRIQUE GONCALVES NETO
Protocolo...: 2016 - 042299
Responsavel.: IVANILDO APRIGIO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 008657070/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.760,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042128
Responsavel.: JOSE GOMES TAVARES SOBRI-
NHO - ME
CPF/CNPJ....: 011959961/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            738,29
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042394
Responsavel.: JOSE NICOLAU SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 012413049/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            555,95
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042434
Responsavel.: LOJA DO SERTAO - ERYLEIDE 
PORFIRIO
CPF/CNPJ....: 018002078/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042385
Responsavel.: MARIA ELISETE BARBOSA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 236450674-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043696
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO XAVIER MAR-
QUES CAV
CPF/CNPJ....: 113748374-15
Titulo......: CONTR ALUG IND   R$            950,00
Apresentante: ANGELINI GURGEL BELLO BUTRUS
Protocolo...: 2016 - 042300

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de agosto de 2016, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Destituição de membro do Conselho de Administração e eleição de novo titular.
João Pessoa, 28 de julho de 2016.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Turismo S/A

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 08 de agosto de 2016, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1.Destituição de membro do Conselho de Administração e eleição de novo titular;
2.Deliberação sobre a transferência do Hotel de Itaporanga para Prefeitura Municipal de Itapo-

ranga atendendo parecer da assessoria jurídica.
João Pessoa, 28 de julho de 2016.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Hotéis S/A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016

OBJETO: Contratação visando aquisiçãoparcelada de material médico hospitalar, para atender 
as necessidades da secretaria municipal de saúde/Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Mu-
nicipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 18 de agosto de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 03 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO    
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016
OBJETO: Contratação visando aquisição parcelada de livros diversos, para atender as necessi-

dades da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 18 de agosto de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 03 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016
OBJETO: Contratação visando aquisição parcelada deplantas e pedras ornamentais, para atender 

as necessidades da secretaria municipal de infra estrutura da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 18 de agosto de 2016, às 15h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 03 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016
OBJETO: Contratação visando capacitação de professores usando a tecnologia EAD, em 

ambiente virtual, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação da Prefeitura 
Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 18 de agosto de 2016, às 16h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 03 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS 
E BOLACHAS PARA ATENDER A SEMAIS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL PODER 

JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba
Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 91.0/2016 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Sexta-feira, 20 Maio 2016
14ª VARA FEDERAL DA JFPB Edital de Citação
PROCESSO Nº: 0800248-86.2014.4.05.8205 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: A GCONSTRUCOES LTDA - ME
14º VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR

EDITAL DE CITAÇÃO 181-24
PRAZO DE 30 (trinta) DIAS

O DOUTOR CLAUDIO GIRÃO DE BARRETO Juiz Federal Titular da 14ª Vara, Subseção Judiciária 
de Patos – PB, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que 
perante este Juízo se processam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
nº 0800248-86.2014.4.05.8205, promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de A G 
CONSTRUCOES LTDA - ME, assim como o co-devedor AMARILDO OLIVEIRA TORRES, e que, 
na mesma, foi determinada a  CITAÇÃO EDITALÍCIA do réu, para, no prazo de 3 (três) dias (CPC, 
art. 652), pagar a quantia de R$ 125.280,76, bem como, querendo,opor embargos no prazo de 
15 (quinze) dias.

Fica o mesmo Ciente de que a Subseção Judiciária de Patos, Estado da Paraíba, fica situada à 
Rua Bossuet Wanderley, 649, Brasília, Patos - PB, funcionando no horário das 09 às 18h, de 2ª a 6ª.

PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL: Publicado uma vez, gratuitamente, no Diário da Justiça 
do Estado e afixado na Sede do Juízo, no local de costume.

Dado e passado nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba. Eu, ADRIANO DE ALMEIDA, 
Técnico Judiciário, o digitei.

Patos/PB, data de validação no sistema. 
(documento assinado eletronicamente)

CLAUDIO GIRÃO BARRETO
Juiz Federal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO

A Prefeitura de Bayeux, através de seu Pregoeiro, convoca no prazo de 02 (dois) dias úteis para 
negociação de preço, o segundo colocado, correspondente ao Pregão Presencial nº 051/2016, Obje-
to: Aquisição parcelada de camisa em malha, destinados às diversas Secretarias da Administração. 
A empresa: Lima Super Comércio de Confecções e Serviços Ltda, CNPJ 22.932.728/0001-94. Tendo 
em vista o não comparecimento da empresa classificada em 2º lugar para negociação de preço. 
Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 03 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.928118)

FINALIDADE:  CITAÇÃO dos executados -  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME (pessoa 
jurídica) CNPJ nº. 14.808.854.0001-03  e ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (pessoa física)  CPF 
nº 074.846.534-03, RG 3.048.465 / SSP-PB, para pagarem, no prazo de 03 (três) dias, contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 41.871,05 
(quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução-R$ 837,42 (oitocentos e trinta e sete reais e 
quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 42.708.47_(quarenta e dois mil, setecentos 
e oito reais e quarenta e sete centavos), bem como a CITAÇÃO do executado HUGO REINALDO 
DANIEL BAUMBERGER,CPF nº 009.124.554-03,  para pagar, no prazo de 03 (três) dias,  contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 10.528,64 
(dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução - R$ 210,57 (duzentos e dez reais e cinquenta 
e sete centavos), totalizando o valor de  R$ 10.739,21_(dez mil, setecentos e trinta e nove reais e 
vinte e um centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da 
garantia do Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO 2: Não tendo o executado condições econômicas de contratar um advogado, 
poderá comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa(Rua Professor José 
Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) executados, por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça 
e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual  fica(m) citado(s) ADRIANA DA 
SILVA RODRIGUES ME (CNPJ 14.808.854.0001-03),  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (CPF nº 
074.846.534-03) e  HUGO REINALDO DANIEL BAUMBERGER (CPF nº 009.124.554-03).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba em 17 de maio de 
2016. Eu, Luciana Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

   CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
         Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de botijões completos 
de água e gás para Escolas e Creches do Município, solicitado pela Sec. de Educação.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
( ID n.º 4058200.959652)

FINALIDADE: CITAÇÃO da Ré ALLAN GUEDES FERREIRA, CPF nº 084.173.654-51, nos 
termos do art. 701 do CPC, para pagar a dívida reclamada, no valor abaixo discriminado, no prazo 
de 15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos monitórios, nos próprios autos em epígrafe, 
independente da segurança do juízo, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, cons-
tante do presente edital.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 43.952,56 (quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e 
dois reais e cinquenta e seis centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo 
o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação, mediante o qual fica citado o réu.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na Secretaria da 
3ª Vara Federal, Seção Judiciária da Paraíba, localizada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
Conjunto Pedro Gondim, nesta Capital, CEP 58.031-220, com expediente das 09:00 às 18:00h, 
tel. (83)2108.4097 e e-mail: 3vara@jfpb.jus.br. Eu, Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnica 
Judiciária, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de um veiculo 0km, de acordo com o Pregão Pre-
sencial nº 00032/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ Nº 

10.754.828/0001-99
OBJETO: Aquisição de um veiculo 0km, destinado a Secretaria de Saúde do município de 

Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 03 de Agosto de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde 

deste Município (Unidade Básica de Saúde do Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), 
Conforme Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda Parlamentar 24490002. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00053/2016. DOTAÇÃO: Recursos Federais: Recurso de Emenda 
Parlamentar 24490002. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00202/2016 - 26.07.16 - EDILANE 
DA COSTA CARVALHO - R$ 35.835,00. CT Nº 00203/2016 - 26.07.16 - EQUIPACO MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 2.925,00. CT Nº 00204/2016 - 26.07.16 - INTELIGENCIA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EP - R$ 3.992,00. CT Nº 00205/2016 - 
26.07.16 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - R$ 
9.338,00. CT Nº 00206/2016 - 26.07.16 - SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA - - R$ 13.070,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde 

deste Município (Unidade De Saúde Da Família Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 
12099.621000/1140¬02 e Emenda Parlamentar 24490002. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00052/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS: Recurso de Emenda Parlamentar 
24490002 ¬VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00199/2016 - 26.07.16 - EDILANE DA COSTA 
CARVALHO - R$ 19.585,00 CT Nº 00200/2016 - 26.07.16 - EQUIPACO MOVEIS E ELETRODO-
MESTICOS LTDA - ME - R$ 4.040,00. CT Nº 00201/2016 - 26.07.16 - INTELIGENCIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EP - R$ 11.416,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

Com base na discricionariedade administrativa e nos artigos 79, inciso II c/c o parágrafo 1º da Lei 
8.666/93, que autorizam a rescisão do contrato de forma amigável, demonstrada a conveniência para 
a Administração Pública. Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE PELA W. MATIAS ROLIM – MOBI-
LART e a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAJAZEIRAS O CONTRATO Nº 00045/2016 proveniente 
do Pregão Presencial nº 00032/2016, conforme convencionado entre as partes no termo de rescisão. 

Cajazeiras - PB, 02 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro e sua de equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Sertãozinho/PB, comunicam 

aos interessados em participar dos Pregões Presencias de n°. 020 e 021/2016, que em função 
do Feriado Estadual de “05 de agosto – Lei 10.601, de 16.12.2015, conf. Publicaçãono DOE em 
17.12.2015”, faz valer o contido no subitem 20.4 do instrumento convocatório da Licitação men-
cionada.Outrasinformações no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
anteriormente informado. 

Sertãozinho - PB, 02 de agosto de 2016. 
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO 

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços de fornecimento de combustível, de acordo 
com Pregão Presencial nº 00002/2016.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
CONTRATADA:  TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA COSTA - EPP
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de combustível, para suprir as necessidades 

desta Casa Legislativa, conforme especificação no Termo de Referência e proposta de preços.
VALOR  GLOBAL:  R$  6.160,00 (Seis Mil Cento e Sessenta Reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

PIANCÓ - PB, em 03 de Maio de 2016.
Pedro Aureliano da Silva

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 
“DAR CONTINUIDADE” aos serviços de conclusão da obra: Santuário de São Francisco de Assis, 
localizado no Município de Duas Estradas-PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA-EPP - Valor: R$ 307.117,61.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Duas Estradas - PB, 03 de Agosto de 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS - Presidente da Comissão

JUIZO DE DIREITO DA 17º VARA CÍVEL – EDITAL DE CITAÇÃO DE RÉU INCERTO E NÃO 
SABIDO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS – A DRA. MAGNOGLEDES RIBEIRO CARDOSO, MM. 
JUIZA DE DIREITO DA 17º VARA CÍVEL, comarca da Capital, Estado da Paraíba, em virtude de 
Direito da Lei, etc. FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, dele conhecimento e notícia 
tiverem , ou a quem  interessar possa, que tramita perante este Juízo de Direito da 17º vara Cível, 
com sede no Fórum Des. Mário Moacyr Porto, Avenida João Machado, s/n – Centro – João Pessoa/
PB – CEP 58013520, os autos da AÇÃO Ordinária Declaratória (Proc. 200.2012.101.954-7) promo-
vida por PROLEV DO BRASIL LTDA contra JC REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA DE GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA dessa forma, pelo presente, considera-se citado JC REPRESENTAÇÃO E 
ASSESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, na pessoa de seu representante legal, réu em 
local incerto e não sabido, na referida ação para contesta, querendo, no prazo de 15 dias, conforme 
as  advertências do art. 344 do CPC, ficando o mesmo ciente de que não o fazendo presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a), constantes na inicial. E para que a noticia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, a MM. Juíza mandou expe-
dir o competente edital. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e comerca de João Pessoa, 
estado da Paraíba, aos 04 (quatro) dias do mês de Junho do ano de 2016. Eu....., Érika Coelho de 
Souza, Técnica Judiciária, o digitei e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ERRATA DE PUBLICAÇÃO - TORNAR SEM EFEITO 

A Prefeitura Municipal de Bayeux, torna público para conhecimento dos interessados que vem 
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO do Diário Oficial do Estado Nº 16.179, fl. 32 e Jornal a 
União Ano CXXIII, Número 159, fl. 28, ambos do dia 03/08/2016, sob o título“HOMOLOGAÇÃO – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016”. Motivo: Publicação enviada indevidamente para publicação.

Bayeux, 03 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.016
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 009/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 01 de Julho de 2016, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente lici-
tação para a empresa: LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR -ME, CNPJ: 13.398.975/0001-
61, em todos os itens do Pregão Presencial n.º 009/2016, no valor de R$ 321.307,37 (trezentos e 
vinte e um mil, trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), sendo apenas o item 22 fracassado.

Pitimbu/PB, 01 de julho de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
O pregoeiro e equipe de apoio, vem através do presente, convocar as empresas: FRANCISCA 

CINELANDIA LEMOS PAIVA – ME, PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME e GRAFICA PALMEI-
RAS LTDA-ME para ofertar lances verbais, cuja sessão será no dia 10 de agosto de 2016, às13:00 
(treze) horas. Mais informações: Tel: (83) 3456-1012.

Pedra Branca - PB, 03 de Agosto de 2016
Braz de Souza  Lins – Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 4 de agosto de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

PLANO URBANISMO LTDA - CNPJ/MF N 02.513.532/0001-58. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 1715/2016 em 
João Pessoa, 19 de JULHO de 2016 - Prazo 610 dias. Para a atividade de: Loteamento (Loteamento 
Plano de Vida - 5a. etapa) com 1206 lotes urbanos em área de 38,32 hectares. Na(o) LOTEAMENTO 
SANTI ANDRÉ II - TIBIRI II. Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2015-003254/TEC/LI-4106

CONSTRUTORA LUSITANA LTDA - CNPJ/MF N 17.672.359/0001-08. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 1851/2016 
em João Pessoa, 01 de AGOSTO de 2016 - Prazo 1080 dias. Para a atividade de: Loteamento urbano 
com 495 lotes distribuidos em 22 quadras em área de 16,55ha.. Na(o) - PB 032 PROPRIEDADE 
PITUBA OU CATOLÉ, ESTRADA QUE LIGA A BR 101 Municipio: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 
2016-004938/TEC/LI-4992

NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA – CNPJ/CPF N° 08.839.644/0003-41. Torna público que 
aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operaçãonº 
1287/2016 em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
E VAREJO DE MOTOCICLETA NOVAS, PEÇAS, ACESSORIOS, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM 
DAS MOTOS. Na (o) RUA: TARCISIO DE MIRANDA BURITY – S/Nº,CENTRO – INGÁ - PB. Pro-
cesso: 2013-007484/TEC/LO-6493

MCQ INTERNATIONAL INC – CNPJ/CPF N° 13.168.526/0001-27 TORNA PÚBLICO QUE A 
SUDEMA – SUPERINTENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
PRÉVIA N° C4/2016 EM JOÃO PESSOA, 14 DE JULHO DE 2016 – PRAZO: 365 DIAS. PARA ATI-
VIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTALEIRO DE REPARO DE NAVIOS NA (O) – COSTINHA 
DE SANTO ANTONIO, DISTROTO DE COSTINHA, LUCENA MUNICÍPIO: - UF: PB. PROCESSO: 
2015-007011/TEC/LP-2588
 
CONSÓRCIO ACAUÃ – CNPJ Nº 12.849.028/0001-87. Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1609/2016 em João 
Pessoa, 7 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para aatividade de TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL 
= PERCURSO: VÁRIOS MUNICÍPIOS DDA PARAÍBA = PLACA KKU-9757/PE Na (o) – VARIOS 
MUNICÍPIO DA PARAÍBA Município: UP: PB. Processo:2016-002015/TEC/AA-3732.

A BIOSEV S.A – Unidade Giasa, inscrita no CNPJ 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 906/2016 
em João Pessoa, 19 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cultivo de 8.999,37ha 
da cultura de cana de açucar, sendo 6.031,65ha irrigados e 2.867,72ha de sequeiro, no Complexo 
Fazendário Biosev S.A na Zona Rural - Pedras de Fogo – PB. Processo: 2016-001988/TEC/LO-1872. 

A. CANDIDO & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08860991/0001-94 Torna pública que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1721/2016 
em João Pessoa, 19 de julho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de TRANSPORTE 
URBANO DE PASSAGEIRO, OFICINA MECANICA E LAVAGEM DE VEÍCULOS. Na(o) – RUA 
TRANQUILINO COELHO DE LEMOS,201 – SANTA ROSA  Município: CAMPINA GRANDE – UF: 
PB. Processo: 2016-000635/TEC/LO-1562
OBS: A NÃO PUPLICAÇÃO EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS,IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA LICEN-
ÇA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR. 

POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA. – CNPJ N°05.790.929/0001-85 TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº1725/2016 EM JOÃO PESSOA, 20 DE JULHO DE 2016 – PRAZO DE 730 DIAS. 
PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE EM 
GERAL (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL) E LOJA DE CONVENIÊNCIA, NA RUA PLACIDO 
DE CASTRO Nº621,ESQ/ADOLFO MASSSA, MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA  – NO ESTADO DA 
PARAIBA, PROCESSO Nº: 2015-008084/TEC/LO-1326

POSTO DE COMBUSTIVEIS PATOS LTDA. – CNPJ N°23.449.043/0001-54 TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº1757/2016 EM JOÃO PESSOA, 21 DE JULHO DE 2016 – PRAZO DE 721 
DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 
EM GERAL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500 DIESEL S-10) E LOJA DE CONVENIÊNCIA, NA 
RUA DOUTOR ENALDO TORRES FERNANDES, 642, BAIRRO LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE 
PATOS – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-004585/TEC/LO-2660

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ N°19.853.882/0001-66 TONA 
PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº1649/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE JULHO DE 2016 
– PRAZO DE 730 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTE EM GERAL (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL) E LOJA DE CONVENIÊNCIA NA RUA 
HEVANGELINA FRANCISCA DINIZ- Nº140. MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB PROCESSO: 
2016-000146/TEC/LO-1406

JCR INCORP. DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.071.120/0001-
69. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 1788/2016 em João Pessoa, 26 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES HABITACINAIS, EM 03 
PAVIMENTOS, NUMA ÁREA DE 518,40 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO 
DA CAGEPA. Na(o) -  RUA ANTONIO TARGINO PESSOA DA SILVEIRA Nº 578, CIDADE UNIVER-
SITÁRIA.  Município: JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-004098/TEC/LI-2747.

INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.857.930/0004-05. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 1636/2016 em João Pessoa, 12 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Transporte de Produtos de higiene, beleza e medicamentos. Na(o) -  EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA  Município: -  UF: PB. Processo: 2016-002943/TEC/AA-3758.

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.482.492/0001-52, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação N. 1585/2016 em João Pessoa, 05 de Julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para Atividade 
de: TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR INCINERAÇÃO na BR 230, 
s/n – DISTRITO INDUSTRIAL, Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2016-000871/TEC/LO-1620.

CODEMP – CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO 
PIRANHAS

AVISO DE LEILÃO n° 001/2016
1.1. O CODEMP – CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO MÉDIO PIRANHAS, vem tornar público aos interessados que fará realizar leilão tipo Maior 
Lance de bens móveis, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do seguinte 
veículo:VEÍCULO CAMINHONETE COURIER/ FORD/ ESPECIAL TIPO FUNERAL, ANO/MODELO 
2011/2012, placa NOA3165/PB. 

O presente leilão será realizado no dia 26 de AGOSTO do ano 2016, às 08:00h (oitohoras), 
na sede do CODEMP, situadana Avenida Deputado Américo Maia, nº 611, Centro – Catolé do 
Rocha- PB. Edital, anexos e demais informações, No endereço supra mencionado, das 07:00 às 
11:00 de segunda a sexta feira.

Catolé do Rocha/PB, 03 de Agostode 2016.
Loreta Maria Vieira

Leiloeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 07:30 horas do dia 22 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada à execução dos serviços de Reforma do CLUBE ESPORTIVO e SOCIAL 
do Município de AREIAL - CESMA, localizado na Rua Pedro Victor Guimarães, S/N - Centro - Areial/
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) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 01 de Agosto de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 03 de Agosto de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de 02 veículos, sendo que, (01) um será destinado à secretaria de educação 

para ser feito a entrega da merenda na cidade e zona rural do município e outras finalidades e 
outro ficará a disponibilidade da secretaria de saúde do município de Poço Dantas para ser feito o 
atendimento dos profissionais de saúde na zona rural do município e outras finalidades a que se 
destina no município de Poço Dantas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00046/2016 - 02.08.16 - Rogerio Barreto da Silva - R$ 14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços com a realização de concurso público, 
de acordo com a Tomada de Preços nº 00005/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D´agua
CONTRATADA: EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 

07.479.030/0001-71. 
OBJETO: Tem como objeto a prestação de serviços técnico especializados de organização, 

planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, 
para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Olho D´agua, das vagas disponíveis consoantes às condições estabelecidas 
neste Edital. Obedecendo as seguintes legislações: Lei Complementar nº 01/2002 de 02 de abril de 
2002, Lei Complementar nº 08/2008 de 23 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 04/2012 de 
06 de junho de 2012 e Lei Complementar nº 010/2016 de 02 de março de 2016, como também a 
legislação do TCE, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL R$: 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
VIGENCIA: Da assinatura do contrato até o dia 31.12.2016.

Olho D´agua - PB, 02 de Agosto de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: Locação de 02 
veículos, sendo que, (01) um será destinado à secretaria de educação para ser feito a entrega da 
merenda na cidade e zona rural do município e outras finalidades e outro ficará a disponibilidade 
da secretaria de saúde do município de Poço Dantas para ser feito o atendimento dos profissionais 
de saúde na zona rural do município e outras finalidades a que se destina no município de Poço 
Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Rogerio Barreto 
da Silva - R$ 14.000,00.

Poço Dantas - PB, 02 de Agosto de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 22 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde do municí-
pio - grupos A, B e E. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 99108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 03 de Agosto de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/16.001
DATA DE ABERTURA: 18 DE  AGOSTO  DE 2016 – HORÁRIO:09:30 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS E PEÇAS, 
DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 640449. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 03 de Agosto de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA CHAMADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, consi-

derando que a primeira chamada foi FRACASSADA, torna público que realizará às 07:30 horas do 
dia 18 de Agosto de 2016, na sala da CPL, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 
348 - Monte Santo - Picuí - PB, segunda chamada para licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO 
DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. O novo Edital contendo as alterações, encontra-se 
disponível no portal do município. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
E-mail: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 03 de Agosto de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, consi-

derando que a primeira chamada foi FRACASSADA, torna público que realizará às 12:00 horas do 
dia 18 de Agosto de 2016, na sala da CPL, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 
348 - Monte Santo - Picuí - PB, segunda chamada para licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR PARA TRANS-
PORTE DE ESTUDANTES DE PICUÍ A CUITÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. O novo Edital contendo as alterações, 
encontra-se disponível no portal do município. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
E-mail: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 03 de Agosto de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de limpeza 
e desobstrução de galerias - Mão de Obra, em diversos trechos da sede do município.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 03 de Agosto de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2016
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica/física para prestação de serviço de assessoria técnica 

a gestão do Programa Bolsa Família, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do 
município de Patos – PB.

ABERTURA: 17/08/2016, às 10h:00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 03 de agosto de 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE ADVERTÊNCIA

À empresa:
Mega Master Comercial de Alimentos LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 08.370.039/0001-02, 

com sede na Rua/Domicílio Rua: Guilhermino Barbosa Galpão B-11, n.°52, em Campina Grande PB
Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1  15.2 e item 17 do edital 

referente ao Pregão Presencial 015/2016 que tem como objeto a aquisição parcelada de alimentos 
não perecíveis entrega visando atender as necessidades de todas as secretarias do município de 
Patos - PB.. Em especial por não atender ao item cláusula oitava subitem 8.1 e cláusula décima 
primeira do Contrato PMP nº 109/2016.

A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para entrega 
do produto solicitado ou apresentar a defesa prévia. Caso não ocorra a entrega ou a defesa por 
parte do interessado será determinado a imediata abertura de processo administrativo para fins de 
rescisão de contrato e eventual punição.

Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, 
sn – 1º andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, 
em todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 29 de julho de 2016.
FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Comissão Especial do Processo Seletivo

EDITAL n.º. 001/2016 - Segunda Chamada para as Vagas de Médico
AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

(Processo Administrativo CEPS n.º. 004/2016)
 A Prefeitura de São João do Tigre (PB), por meio de sua Comissão Especial do Processo Se-

letivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, consoante às 
normas contidas em Edital, considerando tratar-se de funções relacionadas a serviços essenciais, 
para as seguintes funções: - 02 (duas) vagas para médico, com jornada semanal de 40h (quarenta 
horas). O candidato deverá efetuar a inscrição comparecendo no período de 05 a 11 de agosto de 
2016, das 08h:00min às 13h:00min, na Prefeitura Municipal de São João do Tigre (PB), localizada 
na Rua Pedro Feitosa, n.º. 06, Centro de São João do Tigre (PB). 

São João do Tigre (PB), em 03 de agosto do ano de 2016.
Cyro Victor de Oliveira Medeiros

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 009/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 01 de julho de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 009/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 01 de Julho de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente 
licitação para a empresa: LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR, CNPJ: 13.398.975/0001-
61, em todos os itens do Pregão Presencial n° 009/2016, no valor de R$ 321.307,37 (trezentos e 
vinte e um mil, trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), sendo apenas o item 22 fracassado.

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 01 de julho de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
ANÁLISE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

OBJETO: Execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resí-
duos dos Serviços de Saúde do município - grupos A, B e E. EMPRESA RECORRENTE: Stericycle 
Gestão Ambiental Ltda., impugnação a termos do edital. O Pregoeiro Oficial comunica que não foi 
dado conhecimento ao recurso - o certame foi anulado por incorreções nos elementos do edital. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - PB, no horário das 12:00 às 
17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236. Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.
Conde - PB, 02 de Agosto de 2016.

ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 012/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a licitação na modalidade 
pregão presencial por registro de preço do tipo menor preço por item, que ocorreria no dia 15 de 
AGOSTO de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Serviços de transportes destinados a 
manutenção das atividades e programas da Secretaria Municipal de Educação, ocorrerá no dia 17 
de Agosto de 2016 às 10h00min. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 03 de Agosto de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro,torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículos au-
tomotores de fabricação nacional, zero quilômetros, do tipo “Mini Van” de 7 lugares e de “Passeio” 
de 5 lugares, destinados a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Data: 17/08/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux 
- PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no 
sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 03 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito. TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que, devido o feriado civil o dia 05 de agosto, data magna 
do Estado da Paraíba, instituído pela Lei nº 10.601 de 16 de dezembro de 2015. Fica a DATA DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2016, que tem como objeto a 
Gêneros Alimentícios, ADIADA para as 14:00 horas do dia 09/08/2016, permanecendo inalteradas 
as demais disposições do Edital.

Serra Branca - PB, 03 de agosto de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 05.685/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS 

(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar 
público, o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 10/08/2016 às 08:30hs, para o dia 
17/08/2016 às 08:30hs, considerando impugnação interposta por empresa interessada no certame, 
bem como alterações no instrumento convocatório. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
639030, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e 
sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 03 de Agosto de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 00.101/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2016
DATA DE ABERTURA: 18/08/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIO-

LÓGICOS E INSUMOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 640531. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 03 de Agosto de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 18.802/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2016
DATA DE ABERTURA: 19/08/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS E SOLUÇÕES ORAIS PARA O INSTITUTO CANDIDA VARGAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 

Emmanuela M. de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 640506. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, 
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 03 de Agosto de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 18.365/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2016
DATA DE ABERTURA: 18/08/2016 – ÀS: 13:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

MANUTENÇÃO PARA O INSTITUTO CANDIDA VARGAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 639048. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005, 5.716/2016 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 03 de Agosto de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000028/2016

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PERGÃO PRESENCIAL 
nº 00028/2016, que não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como 
licitação DESERTA.

Pedra Branca-PB, 29 de julho de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000029/2016

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PERGÃO PRESENCIAL 
nº 00029/2016, que não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como 
licitação DESERTA.

Pedra Branca-PB, 29 de julho de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no 
Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dantas - 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) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 03 de Agosto de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2013

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2014 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e TCL Limpeza Urbana Ltda. Aditivo: Prorrogado por mais 300 dias, passando a vigorar até de 
01/05/2017, Totalizando 1200 dias. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Art. 57, § 
1º, II, Cláusula Oitava do contrato da Concorrência nº 004/2013. Assinatura: 04/07/2016.

Bayeux/PB, 04 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 
MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Pesada, Montagem e do 

Mobiliário de João Pessoa e Região metropolitana,
convoca todos os trabalhadores da empresa RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ: 14.590.454/0001-74,
e terceirizados para “Assembleia Geral Extraordinária” que será realizada às 07:00hrs, do dia 

10 de Agosto de 2016 no refeitório da obra que
fica localizado no endereço: Margem Direita da Rodovia BR 230 km 36, s/n – CEP: 58.304-000, 

onde irá tratar dos seguintes temas:
•         Da Substituição da Cesta Básica, por uma refeição balanceada na obra;
•         Do Expediente aos sábados;
•         Dos Feriados de 2016;
•         Da Sindicalização.

 Sta Rita/PB – 01 de agosto de 2016.

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 428, de 26 de abril de2016, 
publicada no D.O.E  de03 de maio de 2016, nos Termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria da Penha 
Gomes, matrícula nº 165.916-2, para apresentar na sede da Comissão Permanente de Inquérito, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados dapublicação deste, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos 
que lhe foram imputados no TERMO DEINDICIAÇÃO presente no Processo Administrativo Disci-
plinar n° 0010195-7/2016 (Apenso: 0009268-7/2016), sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado 
vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 05 de julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
 Tornar Sem Efeito A Publicação

Extrato De Termo Aditivo 
Nº 02 Ao Contrato n°2.08.006/2015/Secob/PMCG.

O Município de Campina Grande-Pb, por meio da Comissão de Licitação da Secretaria de Obras, 
Designada pela Portaria de N°004/2016 Torna Público para Conhecimentos dos Interessados, Que 
Decidiu Tornar Sem Efeito A Publicação do Aditivo Nº 02 Ao Contrato Nº 2.08.006/2015/Secob/
PMCG. Data Da Publicação: Jornal Oficial Dos Municípios E A Imprensa Nacional, Datado Em 
20/05/2016 - Diário Oficial Da União; Datado Em 20/05/2016 - Diário Oficial Da Paraíba; 16 A 20 
De Maio De 2016 - Semanário Oficial De N° 2. 467  Campina  Grande; Em 25 De Maio De 2016 
Imprensa Nacional. Motivo: Produções De Documentos Em Duplicidades Realizados Pelas As 
Comissões: Permanente de Licitação e A Comissão Setorial Da Secretaria De Obras, Considerando 
Apenas O Documento Com Registro No Tribunal De Contas Da Paraíba, Através Do Protocolo de 
Número 07092/16, Datado 16/05/2016 Ás 16h22min.

                                                     Campina Grande, 03 de Agosto de 2016..
ANDRÉ   AGRA GOMES DE LIRA

SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Enxovais, utilidades domésticas e Presentes, destinados a doação a 

Mães Carentes e Manutenção de Diversas Secretárias do Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 0000013/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
0000012/2016, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FUNDEB/FNAS/FPM/FUS - 12 361 
0040 2026-08 244 0033 2054-12 361 0040 2056-10 301 0030 2036/33 90 30

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e:
CT Nº 00053/2016 - 29.07.16 - SP Comércio Varejista de Utilidades-Eireli - R$ 38.707,00

Caiçara - PB, 29 de julho de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de Informática diversos para melhor funcionamento 

e atendimento dos diversos setores da administração até dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 00000049/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
00000049/2016, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FUNDEB/FNAS/FPM/FUS - 12 361 
0040 2026-08 244 0033 2054-12 361 0040 2056-10 301 0030 2036/33 90 30

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e:
CT Nº 00054/2016 - 03.08.16 - Infortel Comércio e Serviços Ltda - R$ 169.945,00

Caiçara - PB, 03 de agosto de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de melhorias habitacionais 

para o controle da doença de chagas no Município de Manaíra/PB, conforme Convênio FUNASA 
Nº CV 0081/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: recursos financeiros do Ministério da Saúde/FUNASA e Recursos 

Próprios do Município. Através do Nº. 822327/2015, Convenente: Ministério da Saúde/FUNASA, 
Conveniado: Prefeitura Municipal de Manaíra CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, 
Unidade Gestora - 07.001 - Fundo de Municipal de Saúde - Programa de Trabalho - 10 305 1008 
1041 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA CONTROLE DE DOENÇA DE 
CHAGAS - ELEMENTO DESPESA: 4.490.51 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 180 cento e oitenta) dias.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CRV CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS LTDA - R$ 453.311,85
Manaíra - PB, 02 de Agosto de 2016.

José Simão de Sousa
Prefeito Municipal

CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA

CPF: 051.840.624-59

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e construção de muro da escola 

de ensino médio e fundamental Professor Cícero Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, 
conforme projeto básico em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 4490.51 - Obras 

e Instalações.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: E. O. S CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 185.653,21
Manaíra - PB, 02 de agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ nº 18.852.068/0001-64

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 058.690.244-98

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em 

ladeira em estrada de rodagem e rede de abastecimento de água no Município de Manaíra/PB, 
conforme projeto básico em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 4490.51 - Obras e 

Instalações.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: E. O. S CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 95.698,03.
Manaíra - PB, 02 de agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ nº 18.852.068/0001-64

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 058.690.244-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00030/2016, cujo objeto é a Aquisição de material médico hospitalar, destinado a secretaria de 
saúde do município de Pedra Branca. Tem como vencedora:

- MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 08.348.650/0001-34, vencedora 
com o valor global de R$ 43.742,20 (quarenta e três mil e setecentos e quarenta e dois reais e 
vinte centavos).

PEDRA BRANCA-PB, 03 de Agosto de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 022/2016

PREGÃO N.º 009/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROGRAMAS DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

CONTRATADO: LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR - ME
CNPJ: 13.398.975/0001-61
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 126.456,12 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais 

e doze centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.010 – Gabinete do Prefeito - 04.121.2002.2003 

– Manutenção das Atividades Administrativas Gabinete - 02.020 – Secretaria de Administração 
- 04.122.2003.2005 – Manutenção das Atividades da Secretaria Administração - 02.030 – Se-
cretaria de Finanças - 04.123.2004.2007 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Finanças 
- 02.040 – Secretaria de Educação e Cultural - 12.361.2005.2008 – Manter o Ensino Fundamental 
– MDE - 12.361.2005.2011 – Manutenção do FUNDEB 40 % - 02.050 – Secretaria de Saúde - 
10.301.2006.2019 – Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - 02.060 – Secretaria de Trabalho 
e Assistência Social - 08.242.2007.2031 – Manutenção Programa Erradicação Trabalho Infantil – 
PETI - 08.244.2007.2027 – Fundo Municipal de Assistência Social - 02.070 – Secretaria de Obras e 
Serviços - 04.122.2008.2032 – Administração de Serviços de Utilidade Publica - 02.090 – Secretaria 
de Turismo e Meio Ambiente - 23.122.2011.2035 – Manutenção das Atividades do Turismo e Meio 
Ambiente - 02.120 – Fundo Municipal de Saúde - 10.301.2006.2301 – Manter o Fundo Municipal 
de Saúde – 3.3.90.30.0000 – Material de Consumo.

Pitimbu, 01 de Julho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 035/2016
Mamanguape, 01 de Julho de 2016.

ADESÃO N.º 003/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 
DE MAMANGUAPE.

   CONTRATADO: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 
   CNPJ: 07.553.129/0001-7
   PRAZO: 31/12/2016
   VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.03 – Secretaria de 

Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secreta-
ria de Finanças – 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica.

EDUARDO CARNEIRO DE BRITO
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Gabinete do Prefeito
Nos termos do processo de ADESÃO Nº 003/2016, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, conforme pareceres técnicos e jurídicos 
apenso nos autos que atestam a conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, Decreto 7.892/13 fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Da adesão a Ata de registro de preço n.º 003/2016 oriundo do pregão 

presencial n.º 004/2016 tendo como órgão gerenciador a Prefeitura Muni-
cipal de Lagoa de Dentro-PB, em favor da Empresa: PUBLIC SOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.553.129/001-76 no valor de R$ 8.400,00 
(oito mil e quatrocentos reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 01 de julho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO CAPS, ins-

talado na ROD PB 063, saída para Alagoinha/PB, regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 02.2016. RECURSOS FUS / MAC: 06.00 
– 10.301.2005.1028 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Prazo 
de Execução: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU/
PB e SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME – inscrita no 
CNPJ sob o nº 16.896.799/0001-86 - CT Nº 049/2016 – 03.08.2016 – R$ 
89.252,31 – (Oitenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e 
Trinta e Um Centavos).

JOANA D´ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2016 

- Ata de Registro de Preços nº 005/2015, decorrente do processo licitató-
rio modalidade Pregão Presencial nº 005/2016, realizado pelo Prefeitura 
Municipal de Salgadinho - PE.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde 
e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo 
Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção das Atividades da 
Saúde 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00037/2016 - 06.06.16 - LAGEAN COMÉRCIO E REPRESEN-

TAÇÃO LTDA. - R$ 189.988,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 

Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2016, que 
objetiva: Aquisição de medicamentos psicotrópicos diversos; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: LAGEAN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA. - R$ 189.988,00.

Conde - PB, 06 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.025/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Juazeirinho, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 0.6.025/2016, cujo objeto e a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 
18 de Agosto de 2016, às 11h30min (horário local). O edital e seus anexos 
encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, 
Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário 
das 08:00 as 12:00, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de 
R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 03 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.023/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Juazeirinho, 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 PRESENCIAL nº. 0.6.023/2016, cujo objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU TRANSPORTADOR AUTÔNOMO, PARA EFETUAR 
O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA 
RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS 
LOCALIDADES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO-PB, 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho. Realizado 22 de Junho de 2016, às 16h00min (horário 
local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes 
em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 23 de Junho de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.023/2016
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do Pregoeiro 

abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que 
se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0.6.023/2016, do tipo Menor Preço por item, Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU TRANSPORTADOR AUTÔNOMO, PARA EFETUAR 
O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA 
RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS 
LOCALIDADES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO-PB, 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho. Data de Abertura: 18/08/2016 às 15h00min. O Edital 
pode ser obtido na sala da CPL, situada à Praça Pres. João Pessoa, nº 
05, Centro – Juazeirinho - PB, maiores informações através do tel: (83) 
3382-1050, no horário das 07h30min às 12h00min.

Juazeirinho - PB, 03 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº TP 
001.001/2013. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE e a empresa CONSTRUTORA DIAS E CARVALHO LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, conforme Contrato de Repasse nº. 
63815/2009/CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE. OBJETO DO ADITIVO: 
Constitui objeto do presente termo aditivo: a Prorrogação do prazo de 
vigência por 150 (Cento e cinquenta) dias a partir a assinatura do pre-
sente termo, com vigência de 03 de Agosto de 2016 a 03 de Janeiro de 
2017. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula 
Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Decima Sétima 
do Contrato Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. JOSÉ MAUCELIO BARBOSA – Prefeito Constitucional – São 
João do Tigre – PB.
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