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Comércio

53,5% pretendem
presentear os pais

João Pessoa

Governo entrega
obra de saneamento

Lojas do Centro de João
Pessoa devem abrir no próximo domingo. PÁGINA 7

Inauguração será hoje e
faz parte da programação de
aniversário de JP. PÁGINA 3

Comércio investiu em promoções

1a obra entregue foi o Ginásio da Funad

Senado vai decidir se
Dilma será julgada
Começa hoje no Senado Federal a fase de pronúncia, segunda etapa do processo de impeachment contra a
presidente Dilma Rousseff. Os parlamentares vão analisar e votar o parecer da Comissão Especial. PÁGINA 13

Educação
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Esportes
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Paraibano vence concurso do MEC
José Soares de Carvalho, da rede estadual de ensino,
ganhou o concurso Caminhos do Mercosul. PÁGINA 6

Menino de 6
anos morre
em piscina

Criança teria saído escondida do
apartamento da avó e ido brincar na piscina do prédio, em Manaíra. PÁGINA 5

Judoca da comunidade Cidade de Deus que sofreu ataques racistas nas
Olimpíadas de Londres dá a primeira medalha de ouro ao Brasil. PÁGINA 8
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clima & tempo
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Litoral

Cariri-Agreste

Nublado com
Sol e poucas
chuvas ocasionais
nuvens
30o Máx.
33o Máx.
21o Mín.
17o Mín.

Sertão

Sol e poucas
nuvens
35o Máx.
19o Mín.
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Artes plásticas

teatro e dança

Exposição na Gamela
homenageia a capital

Lima Penante reúne
série de espetáculos

“Antigos e Recentes” é o
título da mostra da Galeria Gamela em comemoração aos 431
anos de João Pessoa. PÁGINA 9

Programação do “Made In
Lima” apresenta até domingo
performances de 18 grupos de
artistas da capital. PÁGINA 12

Roseli Garcia, proprietária do espaço

“Mercedes” estará em cartaz 6a feira

Informações úteis para a semana:

Moeda

DÓLAR 		
DÓLAR TURISMO
EURO 		

R$ 3,166 (compra)
R$ 3,050 (compra)
R$ 3,514 (compra)

R$ 3,167 (venda)
R$ 3,300 (venda)
R$ 3,519 (venda)

l

TRE-PB define estratégia de segurança para Eleições 2016. Página 4

AlturaPágina 6
l Centro de Línguas do Estado abre matrícula para o 2o semestre.
0.3m
l Espep oferece 20 cursos de aperfeiçoamento para servidores. Página 8
l Governo realiza Feira de Saúde e Cidadania LGBT em Campina. Página 17
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O aniversário da cidade
Confesso que amo esta cidade, que nasceu à beira de um rio e veio
desaguar no mar de Tambaú, tendo uma lagoa no centro.”

Passou o aniversário da cidade,
ou melhor de nossa capital, e eu não
escrevi nada. Lembrar que eu tenho
duas cidades: Esta, para a qual vim
morar com apenas quatro anos de
idade, e a de Alagoa Nova, onde eu
dei o primeiro grito de vida. Ambas
moram no meu coração e pelas quais
tenho muito carinho e admiração.
Mas vamos à primeira, que o
poeta Eudes Barros qualificou de
Sítio de Mangueiras, dedicou um
dos seus versos à sua terra natal,
no seu primeiro livro de poemas,
que intitulou “Fontes e paús”.
Nada posso dizer quanto à primeira, onde nasci num belo sobrado,
cuja fachada está muito bem desenhada no belo álbum do artista Nivalson Miranda, intitulado “Areia e
seu entorno”. Um sobrado que ainda
hoje existe e está muito bem preservada por seu atual proprietário.
Pouca lembrança tenho da minha
infância em Alagoa Nova. Mas, lembro que muita gente tomava leite de
vaca, que era entregue nas suas casas.
Como disse, saí de lá aos quatro anos
e vim morar na tradicional Rua Nova,
em grande parte de minha existência.

Cheguei, aqui, assustado com os
bondes, que deslizavam nos seus
trilhos que era uma beleza.
E hoje, graças ao amigo vereador Fernando Milanez, sou considerado cidadão de João Pessoa.
Confesso que amo esta cidade,
que nasceu à beira de um rio e veio
desaguar no mar de Tambaú, tendo
uma lagoa no centro.
Adoro a Cidade das Acácias, que
tem o pôr do sol mais bonito do
mundo. Vim para aqui, repito, apenas com quatro anos, até que meu
pai comprou um sítio, lá na Lagoa,
que foi meu paraíso numa invejável
infância.
Vão, aqui, meus beijos pelo seu
aniversário, que ocorreu na última
sexta-feira. Aqui me casei duas vezes, e tenho dois filhos maravilhosos. Sendo que o primeiro, Carlos
Augusto, nasceu em Campina Grande, pois o parto teve que ser uma
cesariana, e feita pelo grande médico Bonald Pedrosa, tio de minha
primeira esposa, que lá residia. Mas
é nossa Capital, que andou aniversariando, a que deixo, aqui, meus
beijos e uma enorme gratidão!

savio_fel@hotmail.com
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lar só nos principais atropelos do nosso
dia a dia?
Como repetiria Caio Prado Júnior, o
Brasil dribla a história. Somos um povo
que se acha mais capaz do que na realidade é, mas somos também uma gente que, para surpresa de outras nações,
consegue reunir forças para reerguer-se
sejam lá quais forem os obstáculos a enfrentar. Deste ponto de vista, o Brasil é
único, embora isto não queira significar
que sejamos mais capazes que outros.
Até este momento, a Olimpíada do Rio,
apesar de todas as críticas, se mostra
dentro do figurino e, sem eufemismo,
uma das melhores dos últimos anos.
Neste ponto é importante ressaltar que não contam nesta avaliação os
resultados obtidos pelas equipes nacionais nas várias modalidades. Não conta
insucessos pessoais ou coletivos. O que
torna o Brasil maior neste momento é a
possibilidade de evolução no julgamento
que faz de si mesmo. Os jogos olímpicos
não vieram para resolver os nossos problemas internos. Devem, sim, deixar um
legado, até mesmo em função do dinheiro público que para eles foram destinados. Mas é um grave erro de perspectiva
histórica achar que o seu sucesso e/ou
o eventual fracasso possam significar a
subida aos céus ou a descida aos infernos da nossa convivência político-administrativa.
Fez bem o Brasil em produzir uma
belíssima festa na abertura da Rio-16.
Faremos bem, todos nós, cidadãos, se
nas próximas eleições escolhermos
aqueles que melhor, e honestamente,
nos poderão representar.

Sávio -

O historiador Caio Prado Junior, que
faleceu em novembro de 1990, gostava
de dizer que o povo brasileiro adorava
dar dribles na história. Para ilustrar seu
argumento, citava sempre o desassossego político e institucional ocorrido no
ano de 1964. Segundo ele, quando tudo
indicava que o Brasil caminhava para
se tornar uma “república sindicalista”,
eis que surge o golpe militar e a história
passa a ser outra, completamente diferente. Só para lembrar: o golpe que se
daria à esquerda ocorreu, mas à direita.
Tantos anos depois de sua morte, o
país não consegue desmentir a força do
seu argumento. Estamos em tempos singulares, sediando uma Olimpíada, e, por
óbvio, este deveria ser um momento de
festa. Momento de congraçamento mundial, com o Brasil sendo reconhecido internacionalmente como um país capaz
de contribuir fortemente para este processo de aperfeiçoamento nas relações
intercontinentais. E mais ainda: capaz
de promover uma festa de abertura que
emocionou a todos, e que, superando mil
dificuldades, fez da criatividade o seu
momento de maior exuberância.
Ocorre que, apesar de linda e prestigiada na imprensa mundial, a festa
de abertura dos Jogos Olímpicos Rio16 teve, e nem teria como, suplantar-se
aos nossos graves problemas sociais.
A questão que paira no ar é a seguinte:
que Brasil é este, que consegue realizar
festa tão bonita com tão poucos recursos, e ao mesmo tempo não se mostra,
historicamente, capaz de enfrentar os
graves problemas nas áreas de educação, saúde e segurança pública, para fa-

Domingos

O drible do Brasil

Humor

Editorial

decreto amplia participação das forças armadas na rio 2016
Com a justificativa de “garantia da lei e da ordem”, a área de atuação das Forças Armadas no Rio de
Janeiro será ampliada durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O reforço terá como foco principal a Avenida Atlântica e imediações, em Copacabana, e no Centro da cidade, incluindo Aeroporto
Santos Dumont, Candelária e Aterro do Flamengo. O decreto assinado pelo presidente interino
Michel Temer foi publicado ontem em edição extra do Diário Oficial da União. O decreto atende pedido do governador interino do Rio de Janeiro, Francisco Dorneles. Segundo ele, as forças policiais
têm se mostrado insuficientes para garantir a segurança nessas localidades. Por meio de nota, o
Ministério da Defesa informou que a ação das tropas militares acontecerá sem aumento do efetivo,
atualmente com cerca de 22 mil homens do Exército, Marinha e Aeronáutica. O emprego das Forças
Armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assegura a atuação dos militares na Zona Sul carioca, em parte da Avenida Brasil, na Linha Amarela, Linha Olímpica e em estações ferroviárias. Com
a publicação nessa segunda-feira será possível atuar também em Copacabana e no centro do Rio.

expectativa da votação

IMPEACHMENT

A previsão é que a sessão tome todo o dia,
avance na madrugada e termine apenas na
manhã seguinte. Ela será comandada pelo
presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Ricardo Lewandowski. É necessária a presença de pelo menos 41 senadores
em Plenário para que aconteça a votação. A
decisão final, pela realização do julgamento
ou pelo arquivamento do processo, será de
acordo com o voto da maioria dos presentes.

O Plenário do Senado decide hoje, a partir das 9h, se a presidente afastada Dilma
Rousseff vai a julgamento por crimes de
responsabilidade. A votação encerra a fase
de pronúncia, segunda etapa do processo de
impeachment. Caso a maioria simples dos
senadores aceite o parecer da Comissão Especial do Impeachment, Dilma será julgada e
pode perder definitivamente o mandato.

oficina na funesc

cronograma

Neymar e a globo

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba abriu inscrições para nova turma
de Oficina de Quadrinhos para Crianças de 8 a 13 anos. São 10 vagas por
turma e os interessados têm até o
dia 19 para se inscrever e garantir
uma vaga para o 2º semestre de
2016. As aulas serão ministradas
por Thaïs Gualberto e Igor Tadeu de
agosto a dezembro. O valor total do
curso é R$ 240 e pode ser dividido
em duas parcelas de R$ 120.

A oficina prevê duas aulas aos
sábados, no turno da manhã, no
período de 20 de agosto a 3 de
dezembro. As inscrições devem
ser feitas presencialmente junto
à Diretoria de Desenvolvimento
Artístico e Cultural (DDAC), que
funciona no Espaço Cultural José
Lins do Rego, das 9h às 12h e das
13h às 16h30. Os pré-requisitos
básicos são gostar de quadrinhos
e ter interesse por desenho.

E o capitão da seleção brasileira,
Neymar perdeu o controle na função de líder no segundo tropeço na
Olimpíada. Irritado após Brasil 0 x 0
Iraque. O treinador Rogério Micale e
o experiente meia Renato Augusto
deram as explicações no Mané Garrincha. Neymar, em especial, criou
um problema pós-jogo com a Rede
Globo, detentora dos direitos de
transmissão dos jogos da seleção
brasileira e também da Olimpíada.

a violência contra a mulher ainda é grave

A violência doméstica além de muito comum no Brasil, continua. Apesar da Lei nº 11.340, mais conhecida como
Lei Maria da Penha, que no último domingo, 7, completou 10 anos ela parece intimidar pouco, apesar de inegáveis
avanços no combate à violência contra mulher, a qual prevê, dentre outras ações, medidas protetivas às vítimas
de agressão. Atualmente 8.658 processos tramitam no Juizado da Violência Contra Mulher, na Paraíba.

A UNIÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no
governo de Álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010
Distrito Industrial - João Pessoa/PB
PABX: (083) 3218-6500 /
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE
Albiege Fernandes
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Murillo Padilha Câmara Neto

DIRETOR DE OPERACÕES
Gilson Renato

DIRETOR TÉCNICO
Walter Galvão
EDITORA ADJUNTA
Renata Ferreira
CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho
EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre
Macedo, Felipe Gesteira e Denise Vilar
EDITORES ASSISTENTES: Carlos Vieira, Emmanuel Noronha, José Napoleão
Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
PROJETO GRÁFICO: Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Políticas
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de agosto de 2016

A UNIÃO

3

Ricardo entrega hoje o esgotamento
sanitário de Belo Jardim, na capital

Foto: Francisco França/Secom-pb

A obra vai beneficiar
mais de 16 mil habitantes
do bairro em João Pessoa
O governador Ricardo
Coutinho entrega, hoje, o
Sistema de Esgotamento
Sanitário do Bairro Jardim
Cidade Universitária, como
parte da programação de
inaugurações de uma série
de obras em homenagem
aos 431 anos de João Pessoa. Na obra foram investidos R$ 8,5 milhões com a
construção de duas elevatórias, 3.400 metros de emissário, 16,100 metros de rede
coletora e 1.050 ligações
domiciliares. Serão beneficiados 16.500 habitantes.
A solenidade de entrega da
obra será realizada na rua
Jornalista Genésio Gambarra
Filho a partir das 16h.
A primeira inauguração dentro das atividades de
comemoração do aniversário da cidada aconteceu na
quarta-feira passada. O governador entregou o ginásio
poliesportivo da Escola Estadual de Educação Especial
Ana Paula Ribeiro Barbosa
Lira, localizada na Fundação
Centro Integrado de Apoio
ao Portador de Deficiência
(Funad).
A obra era esperada há
mais de 20 anos e foi realizada com recursos do Go-

verno da Paraíba, por meio
da Secretaria de Estado da
Educação. Foram investidos
cerca de R$ 2,3 milhões. O
ginásio atende não apenas
usuários da Funad, mas toda
comunidade de pessoas com
deficiência.
Já na sexta-feira, dia 5,
foi entregue a Unidade de
Polícia Solidária do Altiplano. Na mesma ocasião foram
entregues 96 viaturas e 60
motos para reforçar as ações
preventivas de segurança em
João Pessoa. A UPS Altiplano
conta com uma equipe de 18
policiais, além de três motos
e duas viaturas.
Cidade Recreio
No dia 15, será inaugurada a ampliação do sistema
de abastecimento d’água da
Cidade Recreio, na qual foram investidos aproximadamente R$ 3,5 milhões,
beneficiando 5.500 habitantes. Para isso, foi construído um reservatório,
17,200m de rede de distribuição com interligações na
rede existente e 50 ligações
domiciliares. A obra também reforça o abastecimento dos bairros Quadramares
e Portal do Sol.
Ampliação de Escola
A reforma e ampliação
da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Maria

Foram investidos R$ 8,5 milhões com a construção de duas elevatórias, 3.400 metros de emissário, 16,100 metros de rede coletora

do Carmo Miranda deverão
ser entregues à comunidade
estudantil no dia 17. Foram
investidos recursos da ordem de R$ 1,6 milhão.
Equipamentos de saúde
No dia 18, o Hospital
Edson Ramalho receberá
novos equipamentos que

vão melhorar o atendimento aos pacientes. Serão entregues equipamentos de
lavanderia, no valor de R$
408 mil e um raio X digital,
no valor de R$ 750 mil. Também no mesmo dia, será entregue mais um mamógrafo
para o Centro de Diagnóstico do Câncer (CEDC), que

representa um investimento
de R$ 975 mil.

Avenida Cruz das Armas
No dia 30, está prevista
a inauguração das obras de
duplicação da Avenida Cruz
das Armas, onde foram investidos R$ 5,5 milhões.
Com os serviços realizados,

a avenida passará a ter duas
pistas de sete metros de largura, além de um canteiro
central de 1 metro.
A dimensão das calçadas terá variações em todo
o corredor. Atualmente, a
Avenida Cruz das Armas
tem um tráfego de 20 mil
veículos por dia.

Curso de energia fotovoltaica
Semana do Estudante atenderá
será iniciado na outra semana
EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA

escolas das 14 GREs no Estado
A Secretaria de Estado
da Educação (SEE) divulgou,
nessa segunda-feira (8), a
programação da Semana do
Estudante 2016. Além das
escolas de João Pessoa, escolas localizadas nas 14 Gerências Regionais de Educação
(GREs) estarão realizando
palestras, debates e atividades culturais dentro do tema
da Semana do Estudante de
2016: “Educação e democracia: fortalecer a participação
estudantil e consolidar a democratização do ensino”.
Em João Pessoa, as atividades terão início hoje,

às 14h, no Lyceu Paraibano
com a abertura da semana,
que contará com atividades
culturais e a participação
dos grêmios estudantis. No
mesmo dia, às 9h30, na Escola Estadual Nicodemos
Neves, acontecerá um debate sobre “Cidadania e Participação Social”.
Na quarta-feira (10),
às 9h30, acontecerão debates sobre “Cidadania e Participação Social” no Liceu
Paraibano e na Escola Estadual Manoel Lisboa. Ainda na quarta-feira, às 14h,
acontecerão oficinas cultu-

rais na Escola Estadual José
Lins do Rêgo.
Na quinta-feira (11), às
14h, acontecerá na Escola
Técnica Estadual de João Pessoa a apresentação do painel
“Democracia e Protagonismo
Juvenil”.

Casa do Estudante
De 9 a 12 de agosto, a
partir das 17h, serão realizadas diversas atividades
na Casa do Estudante, como
exibição de filmes, debates
e rodas de conversas sobre
democracia, cultura, protagonismo juvenil e educação.

EMANCIPAÇÃO

Atividades culturais celebram
153 anos da cidade de Cajazeiras
A Prefeitura de Cajazeiras, por intermédio da Secretaria de Educação, definiu toda a programação que será cumprida para festejar mais um aniversário
da cidade. De 20 a 27 deste mês, serão
realizados vários eventos culturais, esportivos e sociais, bem como solenidades de inaugurações de obras estaduais
e municipais, que marcarão as comemorações dos 153 anos de Cajazeiras.
De acordo com a secretária de Educação, Edna Elba Caldas Barreto, durante esses oito dias, a cidade viverá intensa
movimentação, com a realização de vários eventos, tais como: festival de poesias, feira de economia solidária, palestras, atividades esportivas e encontros
culturais e sociais. Além da Secretaria da

Educação, ela destacou a participação
de todas as pastas municipais na realização dos eventos.
Edna Elba deu ênfase ao ponto alto
da programação, que é o desfile cívico e
militar, no dia 22, quando se comemora
duplamente o aniversário de Emancipação Política de Cajazeiras e também de
nascimento do seu fundador, o Padre
Inácio de Souza Rolim. “Vamos festejar
essa data com um grande desfile”, disse.
Segundo a secretária, está confirmada a participação de 18 (dezoito)
escolas da rede municipal de ensino e 2
(duas) da rede estadual, além de escolas
particulares e das instituições militares:
Tiro de Guerra, 6º BPM e 5º Batalhão do
Corpo de Bombeiros.

A Academia Solar, empresa de soluções e serviços
de engenharia e conhecimento, realizará entre os dias 17
e 19 de agosto o curso microgeração solar fotovoltaica. O objetivo é oferecer aos
participantes ferramentas,
conceitos técnicos e comerciais teóricos necessários
para projeto, comercialização, instalação e manutenção
de usinas solares. Com carga
horária de 20 horas, o curso
é direcionado a engenheiros,
arquitetos, profissionais da
área de manutenção e instalação, entre outros interessados. As inscrições estão
abertas e o curso acontecerá
na sede do Sinduscon de João
Pessoa.
Atualmente, o Estado da
Paraíba conta com menos de
1% das usinas solares instaladas no país, mas, este cenário mudará de acordo com as
novas políticas de incentivo
que entraram em vigor no
Estado no mês de junho deste ano. O governador Ricardo
Coutinho sancionou duas leis
que beneficiam o setor: a Lei
de nº 10.718, de 22 de junho
de 2016, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de sistemas de captação
de energia solar na construção de novos prédios, centros comercias e condomínios residenciais; e, a Lei de
nº 10.720, também de 22 de
junho de 2016, que institui a
política estadual de incentivo
à geração e aproveitamento
de energia solar e eólica.
Para o engenheiro Carlos Faria Café, instrutor da
Academia Solar, “estamos
preparando uma nova geração de prossumidores, que

são consumidores produtores de energia, que descortinarão um futuro quando
todos os tipos de ambientes, sejam eles, industriais,
comerciais ou residenciais
produzirão sua própria
energia elétrica por meio
da energia solar. Um novo
mercado de microgeração de energia está aberto,
cheio de oportunidade para
quem tiver visão que este é
o caminho do futuro e sem
volta”. Ainda de acordo com
o engenheiro, o curso de projetos de sistemas fotovoltaicos chega em momento certo
à cidade de João Pessoa, pois,
no mês de junho foram sancionadas duas leis que fortalecem e ampliam as oportunidades de negócios no setor
de energia no Estado.
De acordo com dados da
ANEEL (Agência Nacional de
Energia Elétrica) a Paraíba
conta com 25 usinas solares
conectadas à rede de energia do Estado, 945 painéis
solares instalados com capacidade instalada de aproximadamente 250 kW. O Brasil conta com pouco mais de
4.000 usinas solares conectadas, mas, com previsão de
crescimento acentuado nos
próximos anos, haja vista a
meta prevista para mais 5
anos, ou seja, em 2021 atingir cerca de 1,2 milhões de
telhados solares no país.

Sobre o Curso
Como pensar, dimensionar, simular, instalar e cuidar
de sistemas de energia solar
fotovoltaica? Quais os resultados econômicos e ambientais de cada projeto? No curso, os alunos serão desafiados

a compartilhar suas experiências construindo um conhecimento colaborativo em
um novo mercado que cresce
exponencialmente em todo o
planeta. A abordagem do curso é inovadora e baseada em
temas importantes como projetar uma instalação de microgeração solar fotovoltaica
conectada à rede e suas interações com planejamento e
integração às diferentes edificações e instalações prediais.
O curso tem por objetivo oferecer aos participantes ferramentas completas e conceitos
técnicos e comerciais teóricos
e práticos, necessárias para
elaboração, precificação, instalação e manutenção de projetos de sistemas de microgeração solar fotovoltaica.
A adesão ao modelo
de geração distribuída tem
crescido exponencialmente nos últimos dois anos. As
inovações tecnológicas e de
negócios, bem como, as regulamentações serão abordadas sob vários aspectos
como exigências técnicas,
procedimento de ligação,
compensação e normatização – o curso já incorpora as
exigências da nova resolução
687 que entrou em vigor em
Março de 2016 que alterou a
Resolução Normativa nº 482,
de 17 de abril de 2012, que
permite a todo cidadão e empresa produzir sua própria
energia.
O curso conta com ainda com o apoio das entidades da Paraíba: SINDUSCON
– Sindicato da Construção;
SINDARQ PB – Sindicato dos
Arquitetos; CREA e CREA Junior - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.

Políticas
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TRE-PB define estratégia de
segurança para Eleições 2016

Foto: Reprodução/Internet

Reunião acontece, hoje,
no auditório da Justiça
Federal, em Campina Grande
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba (TRE-PB), desembargador José Aurélio da
Cruz, agendou reuniões de
integração entre a Justiça
Eleitoral e as Forças de Segurança para definir estratégias de segurança para
as Eleições 2016, hoje, em
Campina Grande, no auditório da Justiça Federal, na
Rua Edgar Villarim Meira,
s/nº, bairro da Liberdade,
com início previsto às 9h.
O objetivo das reuniões é promover a integração entre Tribunal,
Juízes, Promotores e Forças de Segurança, além de
levantar subsídios para
definir as estratégias a serem adotadas com vistas à
segurança do pleito, garantir o livre exercício do voto,

Serviço

preservar a ordem e proteção do patrimônio público,
dos servidores da Justiça
Eleitoral e dos cidadãos de
maneira geral.
“Debateremos assuntos
relevantes para a segurança
das Eleições 2016, no Estado
da Paraíba. A medida faz parte do cronograma preparatório para o pleito municipal.
A pretensão é de garantir as
eleições mais tranquilas da
história, com a instalação
dos Centros de Comando e
Controle, estrategicamente
distribuídos pelo Estado”, esclareceu o presidente.
Entre os assuntos abordados estão: fiscalização,
policiamento
ostensivo,
denúncias, logística, efetivo da polícia que atuará
no processo eleitoral, entre
outros temas. Na ocasião,
serão apresentados dados
técnicos do TRE e o detalhamento da demanda do
Tribunal para as eleições
deste ano.

Eleições Municipais 2016 – Dados interessantes do TRE-PB
Eleitorado:				2.889.731
Eleitorado com biometria: 		
1.864.705
Eleitorado sem biometria: 		
1.025.026
Municípios envolvidos: 			
223
Municípios envolvidos com biometria:
121
Municípios envolvidos sem biometria:
102
Zonas Eleitorais: 			
77
Reunião que será promovida pela Justiça Eleitoral vai levantar subsídios para definir estratégias para a segurança do pleito

convenções partidárias concluídas

Candidaturas vão ao crivo do MP
George Wagner
georgewagner1@gmail.com

O período para a realização
das convenções partidárias foi concluído na última sexta-feira, 5 de
agosto. Candidaturas a prefeito,
vice e a vereador foram homologadas na instância partidária e até
o dia 15 de agosto passarão pelo
crivo do Ministério Público e da
Justiça Eleitoral. Em Sousa e outras
oito cidades do Sertão paraibano,
estão registrados mais de 80 mil
eleitores. Em cada um dos municípios dois blocos estão posicionados
na disputa pelo poder. Nenhuma
localidade terá mais de duas chapas majoritárias.
O município de Sousa, Sertão
da Paraíba, polariza a região com
43.587 eleitores aptos a votarem
no dia dois de outubro, segundo
dados do Tribunal Superior Eleitoral. Estão na disputa o atual prefeito André Gadelha, do PMDB,
tendo como vice, Ênio Medeiros,
PMDB, e o ex-prefeito, Fábio Tyrone, do PSB, que tem como candidato a vice, o empresário Zenildo
Rodrigues, do PSD.
Em Vieirópolis estão aptos a
votarem 4.745 eleitores no pleito
deste ano. O atual prefeito Antônio de Braga, PTB, mudou de ideia
e resolveu disputar a reeleição. Ele
terá como companheiro de chapa, o professor Julimar, do partido
Rede Sustentabilidade. No bloco
de oposição o candidato a prefeito é Célio Aristóteles, o Célio da
Usina, do PSDB, tendo na vice a
professora Kátia Pereira, esposa do
ex-prefeito, Marcos Pereira.
Na cidade de São Francisco o
eleitorado é de 3.629 votantes. O

atual prefeito João Bosco Filho, do
PSDB, busca a reeleição. Terá como
candidato a vice, Adriano Barbosa. O
bloco de oposição confirmou o nome
de Gerôncio Júnior, do PSB, que terá
na condição de vice, Ítalo Figueiredo.
O município de Aparecida conta com 6.336 eleitores aptos a votarem. É o maior eleitorado da região
depois da cidade de Sousa. O atual
prefeito Júlio César, PSD, é candidato a reeleição e terá como vice o
empresário, Valdemir Oliveira, do
PTC. O candidato da oposição mais
uma vez é o sindicalista Hélio Roque, do PDT, e a vice é a presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, Valéria Rita.
Em Nazarezinho são 5.791 votantes para a disputa eleitoral deste ano. O prefeito Salvam Mendes,
PR, busca a reeleição e terá como
candidato a vice, o empresário Chiquinho Barroso. Do outro lado está
a oposição que tem como candidato a prefeito, o empresário Marcelo Vale, do PTB, tendo como vice,
Chico Enfermeiro, do partido Solidariedade.
Duas chapas também disputam a Prefeitura de Santa Cruz.
São 5.304 eleitores aptos a votarem. O candidato que representa o
bloco político do prefeito Raimundo Antunes, do PT, é Paulo César,
PSB. O candidato a vice escolhido
é Hélio Gomes. Os membros da
oposição homologaram o nome
do empresário, João de Nenzinha,
tendo como candidato a vice-prefeito, Kildere.
No município de São José da
Lagoa Tapada estão confirmados
6.076 eleitores. A oposição terá
como candidato a prefeito, o exvereador Celhindo Mendes, do PSB,

tendo como candidato a vice, o Dr.
Alexandro. A chapa apoiada pelo
atual prefeito Neto de Coracy é formada pelo ex-prefeito, Cláudio Antônio, o Colorau, PSD, tendo como
candidato a vice, Mazinho Formiga.
Chapas definidas também na
cidade do Lastro. O município conta com 3.529 eleitores. É o menor
eleitorado da região de Sousa. O
atual prefeito Emanoel Sarmento (PMDB), disputa a reeleição e
tem como vice, Abrantinho. Na
oposição o candidato a prefeito é
o médico Athaíde Diniz, do PSDB,
filho do ex-prefeito Vivaldo Diniz.
O candidato a vice é o servidor
público federal aposentado, Rogis
Bezerra.
Em Marizópolis são 5.125 eleitores. O atual prefeito Zé de Pedrinho que assumiu o comando da
gestão municipal por força de decisão da Justiça vai disputar a reeleição. Em contrapartida o ex-prefeito José Vieira da Silva, recém
afastado lançou como candidato a
prefeito o sobrinho da esposa, Diego Vieira, tendo como candidato a
vice, Nêgo do Peixe.

Em Sousa e outras
oito cidades do Sertão
paraibano, estão
registrados mais de 80
mil eleitores, aptos a
votar no pleito deste
ano, que acontece
no dia 2 de outubro

Dia do Magistrado
terá feriado na JFPB
Nesta quinta-feira (11),
não haverá expediente na
Justiça Federal na Paraíba
(JFPB) em virtude do feriado em comemoração ao Dia
da Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, que também marca o Dia do Magistrado e o Dia do Advogado.
O feriado é estabelecido pela Lei nº 5.010, de 30
de maio de 1966, e também
pela Portaria nº 020, de 14
de março de 2016, da Direção do Foro da Justiça Federal na Paraíba.
Com a suspensão do expediente forense e administrativo na Justiça Federal,
os prazos processuais serão
prorrogados para o dia 12 –
primeiro dia útil após o feriado do 11 de agosto.
Somente ações, medidas de urgência e procedimentos destinados 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
casos será de 24h, através
dos telefones: João Pessoa:
(83) 99982-3061; Campina
Grande: (83) 99971-4007;
Sousa: (83) 99967-1001;
Monteiro: (83) 991131914; Guarabira: (83)
98117-0054 e Patos: (83)
98125-2857.

Será lançada nesta quinta-feira (11) a Frente Estadual Escola sem Mordaça, iniciativa fruto de uma proposta
nacional que tem como objetivo denunciar os perigos do
Projeto de Lei 867/2015 que
tramita na Câmara dos Deputados e institui o Programa
Escola sem Partido.
A criação da Frente foi
deliberada em reunião que
aconteceu no dia 28 de julho,
em Campina Grande, e reuniu

representantes de nove entidades paraibanas. O Sindicato dos Professores da UFPB
(Adufpb) é a responsável pela
organização do lançamento,
que deve contar com a participação de palestrante e de
falas das entidades envolvidas. Serão convidados para o
evento os reitores das universidades da Paraíba, dirigentes
e gestores das instituições de
ensino municipais e estaduais
e a imprensa local.

Sobre o feriado
No dia 11 de agosto de
1827, há 189 anos, o imperador Dom Pedro I decretou
a criação dos primeiros cursos jurídicos no país: um na
cidade de São Paulo (SP) e
o outro na cidade de Olinda
(PE), sendo este posteriormente transferido para Recife, capital pernambucana.
Até 1827, os brasileiros estudavam Direito na Universidade de Coimbra, fundada
em 1288 por D. Diniz.

Frente Estadual Escola
sem Mordaça é lançada

Comércio de JP aposta
na intenção dos filhos
para presentear os pais
Página 7
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no bairro de manaíra

Criança morre afogada em piscina
Menino de seis anos
chegou a ser reanimado
e levado ao hospital
Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Uma criança de seis anos
morreu afogada na piscina de
um residencial em Manaíra,
João Pessoa, onde morava, no
último domingo (7).
De acordo com o Hospital de Emergência e Trauma,
o menino foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Médico e Urgência
(Samu) onde deu entrada por
volta das 15h34, pasando por
procedimentos médicos de
emergência, mas não resistiu.
A tenente Aline Alana,
do Corpo de Bombeiros Militar de João Pessoa, explicou
que não tem como calcular
o tempo que a criança ficou
dentro d’água. Ainda segundo a tenente, de acordo com
informações dos moradores,
a estimativa é de que esse
tempo ficou em torno de 20
minutos, tempo que o menino ficou desaparecido.
A tenente disse ainda
que um morador pulou na
piscina ao visualizar que a
vítima estava sozinha e flu-

Recomendações

Foto: Roberto Guedes/Secom-PB

tuando no local, ele a retirou
e acionou o socorro imediatamente, enquanto esperava
fazia massagens cardíacas. “
“A criança estava com a avó e
dois primos pequenos. A avó
e a mãe estavam muito abaladas. Eu conversei com a avó
e ela me disse que a criança
pegou a chave de casa enquanto ela estava dormindo
e desceu. Ela só ficou sabendo do que aconteceu ao ouvir
os gritos de socorro dos moradores”, comentou.
Ela disse que o Samu foi
o primeiro socorro a chegar,
e a realizar os procedimentos até que a chegada do médico socorrista.
Após ser reanimada a
criança foi levada na viatura
para o Hospital de Trauma.
“Quando eu cheguei lá os
profissionais já estavam realizando todo o procedimento de ‘ressuscitação’, usando
o desfibrilador. Além das
drogas que são utilizadas,
como a adrenalina, para
tentar mantê-la reanimada.
Os médicos passaram aproximadamente 40 minutos
prestando este atendimento até o encaminhamento
para o Hospital de Emergência e Trauma, onde morreu,” finalizou.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo e de João Pessoa
fizeram algumas recomendações sobre os cuidados necessários que os pais devem ter com as crianças, em ambientes de
lazer, especificamente em áreas que contenham piscina.
n Pais ou responsáveis não devem deixar as crianças
desacompanhadas na área da piscina, nem se distrair com
campainhas, telefonemas, tarefas ou conversas;
n Os acessos à piscina devem ser mantidos fechados, quando não estiver em uso, e as chaves fora do alcance de crianças;
n As piscinas de plástico e infláveis para crianças devem
ser esvaziadas quando não estiverem em uso;
n Não permita que as crianças brinquem próximo à
piscina. Remova todos os brinquedos, triciclos, bicicletas ou
qualquer coisa que poderia fazê-las cair acidentalmente;
n Ensine as crianças a nadar a partir dos 4 (quatro) anos
de idade;

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito, durante abordagens aos motoristas que são convidados a fazer uso do bafômetro

DETRAN PARAÍBA

Lei Seca notifica 37 condutores
por dirigir sob o efeito de álcool
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB),
através da Operação Lei Seca,
flagrou 37 condutores de veículos dirigindo sob efeito de álcool, durante o fim de semana,
na Grande João Pessoa. Além
disso, foram efetuadas mais
57 notificações pela prática de

outras infrações ao Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).
Segundo o chefe da Divisão de Policiamento e Fiscalização do órgão, Ricácio
Cruz, durante a operação
foram realizados 378 testes
de bafômetro. A ação ainda
resultou na apreensão de

31 carteiras de habilitação
(CNHs) e na remoção de 13
veículos ao pátio do Detran.

A Polícia Militar apreendeu 20 armas de fogo em
toda a Paraíba, entre as 18h
da última sexta-feira (5), e o
domingo (7). Foram 12 espingardas, sete revólveres e
uma pistola. No mesmo período foram detidos 54 suspeitos. Entre eles, 18 foram
detidos por roubo, 17 por
porte ilegal de arma, seis por
furto, cinco por tráfico ou
posse de drogas, quatro por
homicídio e quatro por força
de mandado de prisão.
As armas de fogo foram
apreendidas nos municípios
de Mogeiro, Boqueirão, Gurinhém, Santa Cruz, Bernardino Batista, Cacimba de Dentro, Sapé, Itabaiana, Itatuba,
Monteiro, Pedras de Fogo,
Aroeiras, Serraria e na capital do estado.
Em João Pessoa, as
apreensões ocorreram nos
bairros de Mandacaru e Ilha
do Bispo. Em Mandacaru, na
madrugada do domingo (7),
foi preso um homem de 22
anos, que estava portando
um revólver calibre 38 com
munições. Os policiais militares foram informados de

um homem que estava armado no interior de um carro
estacionado na rua. Os policiais abordaram o suspeito
e localizaram a arma de fogo
dentro do veículo. O suspeito
foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Segurança
Pública (1º DISP) e autuado
pelo crime de porte ilegal de
arma. No bairro da Ilha do
Bispo, na manhã do domingo
(7), após ser informada de
que alguns homens estavam
em atitude suspeita, a Polícia
Militar realizou abordagens
e constatou que um homem
de 21 anos estava também
portando um revólver calibre
38 com munições. O suspeito
foi detido e conduzido para
a Central de Polícia, onde foi
autuado por porte ilegal de
arma de fogo.

Campina Grande, Santa Cruz,
Araçagi, Monteiro, Sapé e
João Pessoa. O material foi encaminhado para as delegacias
responsáveis pelas áreas.

Punições previstas
De acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB),
os condutores de veículos
flagrados sob efeito de álcool

PM
apreende
20
armas
de
fogo
FIM DE SEMANA
Corpo de Bombeiros entre a sexta-feira e o domingo
faz 299 atendimentos
O primeiro fim
de semana do mês de
agosto teve 299 atendimentos do Corpo de
Bombeiros Militar da
Paraíba (CBMPB), em
todo o Estado. Os números levam em conta as demandas atendidas, através do 193
(número de emergência), das 7h30 da sextafeira (5) até as 5h dessa
segunda-feira (8).
Conforme o balanço da seção de Planejamento e Estatísticas
do CBMPB, no período tiveram destaque
os atendimentos de
natureza pré-hospitalar, com 128 casos, seguidos pelas ações de
combate a incêndio
(61), salvamento (28)
e intervenção e emergência com produtos
perigosos (3). Outras
oito ocorrências não fo-

ram classificadas dentro
dessas categorias.
Ainda no fim de
semana, foram contabilizadas três ações na
área de praias e outros
mananciais, sendo um
atendimento de primeiros socorros e dois casos de crianças perdidas
que foram encontradas
e devolvidas aos responsáveis. Na parte preventiva, o Corpo de Bombeiros realizou 68 ações no
fim de semana.
Dentro desse total,
41 delas foram informações prestadas ao
público, nove advertências, duas vistorias e
fiscalizações e 16 pontos bases em eventos
externos. Os números
incluem as ações desenvolvidas durante a
Festa das Neves, que foi
encerrada em João Pessoa na sexta-feira (5).

Drogas
Foram apreendidas também, durante o fim de semana, 2kg e 40 trouxas de maconha, 32 pedras de crack e 26
gramas de cocaína. A drogas
foram apreendidas em poder
de cinco suspeitos nas cidades de Santa Rita, Cabedelo,

Veículos recuperados
A Polícia Militar recuperou, 13 veículos que haviam
sido roubados ou furtados.
Os veículos foram localizados em nove municípios paraibanos. Foram nove motocicletas e quatro automóveis,
que foram encaminhados
para delegacias de Polícia Civil para serem restituídos a
seus proprietários.

“Também no
fim de semana
houve apreensão
2kg e 40 trouxas
de maconha, 32
pedras de crack
e 26 gramas
de cocaína”

estão sujeitos à multa no valor de R$ 1.915,00, além de
responder a processo administrativo de cassação da CNH
por um ano. Em caso de reincidência, será cobrada multa de
R$ 3.860,00 e o condutor responderá pela cassação da CNH
pelo período de dois anos.

Operário é
esmagado por
uma máquina
na fábrica, em JP
Na manhã de ontem
um funcionário de uma indústria têxtil, localizada no
Distrito Industrial de João
Pessoa morreu após ser esmagado por uma máquina
enquanto trabalhava.
A assessoria de comunicação do Departamento de
Medicina Legal (DML) informou que a Polícia Militar recebeu um chamado por volta
das 10h, juntamente com o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para
prestar os primeiros atendimentos de socorro à vítima
que não resistiu aos ferimentos causados, de acordo com
a PM e a equipe do Serviço de
Atendimento de Urgência.
Uma equipe da Polícia
Civil e do Instituto de Polícia Científica (IPC) estiveram
no local por volta das 11h30
para realizar uma perícia.
A reportagem do Jornal A
União entrou em contato
com a fábrica, mas o setor de
Recursos Humanos disse que
não tinha nada a declarar
com relação ao ocorrido.
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Estudante da Rede Estadual vence
concurso do Ministério da Educação
O paraibano Antônio
Gomes foi o único vencedor
do Norte-Nordeste
O estudante do 3º ano
do Ensino Médio da Escola
Estadual José Soares de Carvalho, de Guarabira, Antônio
Gomes da Silva Júnior, é um
dos seis vencedores do “Concurso Histórico-literário Caminhos do Mercosul – 2016”.
O prêmio é organizado em
parceria do Ministério da
Educação do Brasil (MEC)
com o Setor Educacional do
Mercosul (SEM). Os vencedores vão ao Paraguai, numa
viagem acadêmica, recreativa e cultural, com tudo pago,
no período de 16 a 23 de outubro de 2016. O estudante
paraibano mora em Cuitegi,
na região de Guarabira.
Com o tema “Integração
Regional: Por uma educação
sem barreiras e fronteiras”, o
concurso foi criado para promover a produção intelectual
sobre a inclusão e os direitos
das pessoas com deficiência;
gerar um espaço de participação e integração regional
estudantil nos campos da
cultura e do saber, orientado
ao desenvolvimento de atividades culturais, pedagógicas
e recreativas, por meio de
práticas inclusivas; vivenciar
experiências cotidianas, que
permitam aos estudantes
analisar e a se comprometerem no sentido de garantir
direitos iguais a todos; reconhecer as dificuldades en-

Foto: Reprodução/Internet

frentadas pelas pessoas com
deficiência; e fortalecer os
laços de reciprocidade e solidariedade entre os estudantes da região, respeitando e
valorizando a diversidade e
o direito de inclusão.
O concurso é direcionado a estudantes, que estejam cursando o Ensino Médio nos países do Mercosul,
sendo educação no ensino
médio/secundário ou técnico. O paraibano Antônio Gomes foi o único vencedor do
Norte-Nordeste. Além dele,
ganharam o prêmio um estudante de Santa Catarina,
um de Goiás, uma de Minas
Gerais, um do Distrito Federal e uma de São Paulo. Nos
próximos dias, o Ministério
da Educação deve entrar em
contato com os vencedores
para iniciar os preparativos
para viagem ao Paraguai.
Bom exemplo - Antônio
Gomes da Silva Júnior, em
2015, representou o Estado
da Paraíba como Jovem Senador (concurso promovido
pelo Senado Federal), também em Brasília. Ainda em
2015, participou, juntamente com a equipe de robótica
da escola onde estuda, da
Olimpíada Brasileira de Robótica, conseguindo chegar à
final. Além disso, participou
do Torneio Juvenil de Robótica, no qual conseguiu o 1º
lugar. Em 2013, como delegado do meio ambiente pela IV
CNIJMA (Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio
ambiente), em Brasília.

Funesc e Cearte estreiam
Cine Recreio no Banguê
Estabelecer uma relação
de aproximação e promover
o encontro do público com
o cinema é a principal característica do projeto “Cine
Recreio”, nova iniciativa da
Fundação Espaço Cultural
da Paraíba (Funesc) e Cearte
– Centro Estadual de Artes,
que será lançada na quarta-feira (10), às 14h, dentro
da programação do Agosto
das Letras – Festival de Leitura. Trata-se de um serviço
educativo de cinema para escolas públicas com entrada
gratuita no Cine Bangüê.
O objetivo do Cine Recreio é contribuir com a formação artística de crianças,
jovens e adultos, promovendo uma sensibilização e interesse pelo cinema, como
uma forma de conhecimento e crescimento humano.
Para celebrar o lançamento
do Cine Recreio e o Dia do
Estudante, acontecerá uma
programação composta de
uma Mostra Cine-Educação que reúne filmes produzidos por estudantes em
escolas na Paraíba; da mesa-redonda “Entendendo a
Lei 13.006/2014”, uma discussão sobre a lei que obriga a exibição de duas horas
mensais de cinema brasileiro em todas as escolas da
educação básica do Brasil e,
para finalizar, o lançamento
do E-book “Cinema paraibano e gênero” e da Rede Latino-Americana de Educação,
Cinema e Audiovisual.
A programação regular
do projeto terá início no dia
17 deste mês, com sessões
regulares, às quartas-feiras,

das 13h às 17h e todas as
sessões serão acompanhadas de debate. O acesso às
atividades é gratuito.
O Cine Recreio é destinado a comunidade escolar
(estudantes e professores),
com sessões direcionadas ao
público infantojuvenil, sendo
previamente agendadas com
escolas públicas e gratuitas
da cidade de João Pessoa e da
região metropolitana, possibilitando abordagens mais
profundas de cada obra.
A participação é realizada mediante agendamento prévio de uma semana de
antecedência, por meio de
reservas para as sessões da
programação semanal do
Cine Bangüê destinada ao
projeto. Antes de agendar é
importante observar a faixa
etária para o qual o filme
será destinado. As sessões
são gratuitas e o agendamento deve ser feito pelo
correio eletrônico do projeto: cinerecreio@gmail.com
com os seguintes dados:
Nome completo, Escola,
Disciplina, Professor responsável, Telefone, Email,
Quantidade de estudantes
e Faixa etária dos alunos. O
agendamento é obrigatório
e a lotação está sujeita a capacidade da sala.
Contatos
Os contatos podem ser feitos pelo telefone 83.3214.7147,
das 14h às 17h ou pelo email
cinerecreio@gmail.com

Horários disponíveis
Quartas, das 13h às 17h
- Sessões semanais.

Escola do Governo do Estado é a primeira da rede pública do País especializada no ensino de idiomas e tem capacidade para 3 mil alunos

ENSINO DE IDIOMAS

Centro de Línguas do Estado abriu
matrícula para o segundo semestre
As aulas do segundo semestre do Centro de Línguas
do Estado começaram nessa
segunda-feira (8), mas os
interessados ainda podem
se matricular. A capacidade
de atendimento da escola –
a primeira do País da rede
pública especializada no
ensino de idiomas – é de 3
mil alunos. Entre os cursos
oferecidos estão inglês, espanhol e francês.
De acordo com o diretor
do Centro de Línguas, Agripino Elias, a taxa de inscrição
é semestral e custa R$ 200,
sendo gratuita a mensalidade. “Além dessa taxa de inscrição, o aluno deverá trazer
no ato da matrícula duas
fotografias 3x4 e originais

do RG e CPF”, disse. “Mesmo
com as aulas já tem iniciadas,
não haverá nenhum prejuízo
pedagógico”, prosseguiu.
Para este semestre,
uma das novidades é que
os alunos terão aula apenas
uma vez por semana. As aulas ocorrerão durante duas
horas seguidas, o equivalente a três módulos/aula,
de segunda-feira à sextafeira, nos três turnos. Já
aos sábados, nos turnos da
manhã e tarde. “Trabalhamos para atender de forma
cada vez mais eficaz o nosso alunado. Essa mudança
veio atender a uma reivindicação deles. Elaboramos
um plano pedagógico muito
eficaz no processo de ensi-

no-aprendizagem”, afirmou
o diretor.

Metodologia
Com metodologia moderna, o Centro de Línguas
se equipara a qualquer escola
de idiomas da rede privada.
Além dos livros adotados,
compõe ainda as aulas o uso
de ferramentas como CDs e
DVDs com foco na conversação, quando o aluno é estimulado a falar o idioma que decidiu estudar nos primeiros
momentos do curso. O objetivo é contemplar a necessidade dos alunos, como destacou Agripino Elias. “Muitos
alunos nos procuram para
aprender um idioma, para falar, mas também há aqueles

que querem simplesmente
estudar para um concurso. As
aulas ministradas têm capacidade total de atender a todas
essas necessidades”.

Serviço
As vagas estão distribuídas nos idiomas de português, inglês, francês, alemão
e espanhol. Para se inscrever, o interessado deve levar duas fotografias 3X4 e
os originais do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG). O Centro
de Línguas fica localizado na
Avenida Rui Carneiro, 925,
em Miramar. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99981-5456 ou
98700-7865.

assistência estudantil

UFPB realiza atualização de cadastro
A Coordenação de Assistência
e Promoção Estudantis (COAPE) da
Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE) já
começou a receber a atualização de
cadastro dos estudantes de graduação presencial assistidos pelos programas de assistência estudantil da
UFPB. A atualização acontece nos
Campi de João Pessoa, Areia e Bananeiras para o período de 2016.1
e o período de 2015.2 do Campus
do Litoral Norte.
Interessados devem realizar a
atualização até o dia 11 de setembro
para os cinco programas de assistência estudantil da UFPB: Residência
Universitária; Auxílio-Moradia; Auxílio-Alimentação; Auxílio Transporte e Auxílio Creche. A atualização de
cadastro dos estudantes está sendo
realizada exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Devem ser observados os seguintes procedimentos: aderir ao
Cadastro Único; atualizar dados
bancários; atualizar situação socioeconômica; solicitar a atualização do
cadastro da Bolsa Auxílio e anexar
os documentos digitalizados.
De acordo com o edital nº 7
da PRAPE, para a manutenção do
benefício serão utilizados como critérios: estar matriculado e cursando
disciplinas nos cursos de graduação
presencial no período letivo em vigência, ter no mínimo em 50% dos
créditos exigidos pelo curso no semestre eletivo em vigência, apresentar Coeficiente de Rendimento
Acadêmico (CRA) igual ou maior
que cinco no semestre vigente e estar cursando a primeira graduação.
O edital estabelece, ainda, que
os resultados da atualização do cadastro serão divulgados no endereço eletrônico: http://www.ufpb.

br/prape em 14 de outubro, com
responsabilidade exclusiva do estudante de acompanhar estas publicações e convocações, sob pena de
cancelamento do auxílio. Outras
informações e detalhes podem ser
obtidos no edital nº 7 da PRAPE
no endereço www.ufpb.br/prape
ou pelo telefone (83) 3216-7686.

A atualização acontece
nos Campi de João
Pessoa, Areia e
Bananeiras para o
período de 2016.1 e o
de 2015.2 do Campus
do Litoral Norte
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Comércio de JP aposta na intenção
dos filhos para presentear os pais
FOTO: Evandro Pereira

Pesquisa mostra que
53,5% dos consumidores
pretendem ir às compras
Teresa Duarte

teresaduarte2@hotmail.com

Com a proximidade do
Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo, comerciantes de João
Pessoa estão apostando nas
vendas com descontos e facilidades para compra em
diversos produtos. É nessa
data que produtos dos segmentos de eletroeletrônicos,
calçados, vestuário e perfumaria, são os mais procurados como opções de presente preferidas pelos filhos.
Uma Pesquisa de Intenção de Compras realizada
pelo Instituto Fecomércio de
Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba (IFEP), para
o Dia dos Pais no comércio
de João Pessoa, aponta que
este ano 53,50% dos filhos
paraibanos apresentaram intenção de presentear. O número relatado na pesquisa é
bastante significativo já que
o resultado foi o menor dos
últimos três anos.
Na comparação com o ano
anterior, a queda foi de 6,18
pontos percentuais. Conforme a pesquisa os artigos mais
procurados são o do vestuário
(44,39%), calçados (18,69%),
perfumes (11,21%), relógios
(10,28%) e eletrodomésticos/
eletroeletrônicos
(7,94%),
destes, o destaque foi para
smartphone (70,59%). Neste
quesito, os respondentes puderam citar mais de um tipo de
presente, por isso o somatório
ultrapassa 100%.
No Centro é comum ver
faixas e cartazes informando
que as lojas funcionarão no
domingo por conta da data, e
os vendedores estão nas portas das lojas fazendo de tudo
para atrair o consumidor. “Nós
temos que aproveitar o período para aquecer as vendas e
o segredo está exatamente na
maneira de atrair a população
para compra de determinados produtos que são os
mais procurados nessa época, a exemplo do telefone celular”, comentou Paulo Granjeiro, gerente de uma loja no
Parque Solon de Lucena.
Alguns shoppings decidiram por fazer uma campanha que atinge todas as lojas.
Conforme o presidente da
Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Eronaldo Maia,
a previsão é de que o comercio de João Pessoa tenha um
aquecimento nas vendas do
Dia dos Pais em torno de 3%
a 4% acima do volume registrado no ano anterior, “todos
acreditam numa movimentação maior em razão do Dia
dos Pais e as equipes de vendas devem estar preparadas
para atender com excelência
os seus clientes”, destacou.

Segundo o
presidente da
Câmara dos
Dirigentes
Lojistas, Eronaldo
Maia, a previsão é
de um aumento de
4% nas vendas

O levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Ecônomicas e Sociais da Paraíba diz que os artigos mais procurados são do setor de vestuário

Fiscalização garante o direito do consumidor
A equipe de fiscalização da
Secretaria Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor (Procon-JP) realizou uma pesquisa
de preços para o Dia dos Pais em
lojas de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas e
utilidades. Segundo o secretário
-adjunto do Procon-JP, Ricardo
Holanda, os fiscais verificam o
cumprimento das leis mais básicas que garantem o respeito do
consumidor, “a fiscalização tem
o objetivo de verificar se os estabelecimentos comerciais instalados nos bairros estão cumprindo o que prevê a legislação que
regula a relação consumerista,
além de realizar trabalho preventivo junto aos comerciantes
para um melhor atendimento
ao consumidor que faz compras
nessas localidades”.

O Procon de João Pessoa
orienta aos consumidores que
façam a avaliação dos valores
de uma mesma marca antes de
comprar os produtos, “sabemos
que os filhos querem presentear
seus pais e um dos produtos mais
procurados são as ferramentas,
usadas para serviços domésticos.
Como alguns produtos têm preços altos, vale a pena conferir a
pesquisa antes de adquirir esse
tipo de presente”, alerta. A pesquisa de preços das ferramentas
realizada pelo órgão constatou
que existe uma variação de até
120,09% no valor comercializado em diversas lojas.
O item com maior variação
de preço foi a serra mármore 2
carvões 1200w, com preço variando entre R$ 219 e R$ 482,
uma diferença de R$ 263. A pes-

quisa foi realizada em seis estabelecimentos comerciais da capital paraibana, levantando os
valores de 95 itens entre vários
tipos de ferramentas, seja em
unidades ou em kit e jogos, nos
dias 25 e 26 de julho. A menor
variação de preço, de 3,38%, foi
encontrada na furadeira 13mm
½ reversível, com preços entre
R$ 282,81 e R$ 292,37.
Segundo o levantamento,
vários produtos foram encontrados com grande variação
de preço, dependendo da loja.
Além da serra mármore, também apresentaram grande variação a esmerilhadeira 1800w
(variação de 95,46%), a furadeira profissional com maleta
(86,07%), a furadeira ⅜ 10mm
580w (68,95%), e a parafusadeira dobrável 4,8V + 51 acessórios

(59,71%). Na pesquisa realizada no preço do parelho celular,
o Procon-JP encontrou a maior
diferença para o smartphone LG
K4, com preços entre R$ 649,00
(Extra – Epitácio) e R$ 999,00
(Nagem – Manaíra Shopping),
diferença de R$ 350,00.
A maior variação ficou com
smartphone Alcatel One Touch
PIXI 4, 63,39%, com preços entre R$ 489,00 (Armazem Paraíba – Centro) e R$ 799,00 (Digital
Store – Mangabeira Shoppping),
diferença de R$ 310,00. A menor
variação é do smartphone Multilaser MS-50, 2,83%, com preços
entre R$ 629,00 (C&A – Centro)
e R$ 646,80 (Armazém Paraíba –
Centro), diferença de R$ 17,80. O
maior preço foi encontrado no Samsung Galaxy S6 EDGE Plus, R$ 3.899,00
(Extra – Epitácio Pessoa).

Saiba mais
l O que diz o Código de Defesa do Consumidor (CDC):
– 12.291/2010 (federal) e l 8.686/1998 (municipal) tornam obrigatória a manutenção do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos estabelecimentos comerciais
e de fornecedores de serviços
– 8.304/1997 (municipal) e 10.421/2015 (estadual) obrigam aos fornecedores de bens e serviços a afixarem em local visível o número do telefone do Procon-JP
– 118/94 (federal) prevê que não poderá haver diferença de preços entre transações efetuadas com o uso do cartão de crédito, cheques ou dinheiro
– 10.962/2004 (federal) dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor
– 5.903/2006 (federal) dispõe sobre as práticas inflacionais que atentam contra o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre os produtos e serviços
– 8.846/1994 (federal) dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários
– 12.471/2012 (federal) dispõe sobre medidas de esclarecimentos ao consumidor
– 9.489/2011 (estadual) dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos manterem guichês adequados à altura e condizentes às necessidades das pessoas portadoras
de deficiência
– 12.622/2013 (municipal) proíbe aos fornecedores substituir por mercadorias o troco devido aos consumidores
– 8.078/1990 (federal) dispõe sobre a obrigatoriedade da informação correta, clara, objetiva e em língua portuguesa da publicidade das promoções
– 12.071/2011 (federal) proíbe aos estabelecimentos comerciais de exigirem valor mínimo para compras com cartão de crédito
– 12.081/2013 (municipal) obriga os estabelecimentos que comercializam roupas, vestuários, indumentárias ou similares a disporem pelo menos de um provador com acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
– 12.950/2014 (municipal) determina a identificação com inscrição “masculino” e “feminino” no sistema Braile em banheiros destinados ao público com deficiência visual
– 12.778/2014 (municipal) institui o Projeto “Calçada Limpa” (desobstrução da calçada por parte dos comerciantes das gôndolas e manequins das lojas para passagem de pedestres)
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Rafaela Silva conquista o 1º ouro
do Brasil nas Olimpíadas do Rio
FOTO: Toshifumi Kitamura/AFP

Ela enfileirou cinco
adversárias e levantou
uma contagiante torcida
É Silva, é da favela, é
uma das milhões de brasileiras que tiveram uma infância
pobre. A diferença é que o
esporte transformou a vida
de Rafaela, e cerca de quinze
anos depois de ser colocada
pelo seu pai em um projeto social que ensinava judô
para evitar que o crime organizado a seduzisse, a menina carioca de 24 anos é a
mais nova campeã olímpica
do esporte mundial. Nascida
e criada na famosa favela Cidade de Deus, Rafa enfileirou
cinco adversárias e levantou
uma contagiante torcida ontem, na Arena Carioca 2, no
Parque Olímpico da Barra,
para realizar o maior sonho
de qualquer atleta no planeta, não importa de onde
ele veio. Na final do peso-leve (até 57kg), a atleta de
1,69m se agigantou e venceu por wazari a judoca da
Mongólia Sumiya Dorjsuren,
líder do ranking mundial.
É o primeiro ouro do Time
Brasil na Olimpíada do Rio,
a segunda medalha do país,
após a prata no tiro esportivo de Felipe Wu, na pistola
de 10m. A láurea de Rafa é a
20ª do judô nacional em Jogos Olímpicos, aumentando
a vantagem da arte marcial
de origem japonesa na disputa com a vela (17).
“Acho que eu só tenho
agradecer todo mundo que
me deu forças. Treinei bastante para representar todo

para servidores estaduais

Espep oferece 20
cursos este mês

Rafaela Silva, a menina carioca de 24 anos é a mais nova campeã olímpica do esporte mundial

esse ginásio. Se eu pudesse
servir de exemplo para crianças da comunidade, é o que
eu tenho para passar para o
judô. Treinei tudo que podia
nesse ciclo, saía treinando,
chorando, queria a medalha.
Trabalhei o suficiente para
conquistar. Para uma criança
que cresceu numa comunidade, que não tem muito objetivo na vida, como eu, que sou
da Cidade de Deus, e começou
a fazer judô por brincadeira,
agora sou campeã mundial e
olímpica”, vibrou Rafaela logo

depois de sair do tatame.
Desde que entrou pela
primeira vez no tatame ontem,
Rafaela decidiu que ela ia muito longe na Olimpíada do Rio.
Dona de um enorme talento
para o judô, mas nada fã dos
exaustivos treinos, ela foi campeã mundial em 2013, porém
passou os três últimos anos
sem grandes resultados e passou a ralar muito mais nos treinamentos. Estava tudo guardado para a competição na casa
dela. Com muita raça, sangue
nos olhos e uma técnica apuFOTO: Reuters/Marko Djurica

As brasileiras em seu segundo jogo nas Olimpíadas não tomaram conhecimento da Romênia

Handebol vence segundo jogo
Ivan Richard
Da Agência Brasil

Com uma grande atuação, a seleção feminina de
handebol conquistou ontem sua segunda vitória
nas Olimpíadas. Depois de
superarem as norueguesas,
atuais campeãs olímpicas,
no primeiro jogo, as brasileiras impuseram uma goleada de 26 x 13 nas romenas, que haviam eliminado o
Brasil nas oitavas de final do
último campeonato mundial
da categoria, disputado em
dezembro, na Dinamarca.
Desde o início, as brasileiras conseguiram impor
bom ritmo de jogo, com excelente atuação na defesa e
rapidez nos contra-ataques.

Assim como no primeiro
jogo, o Brasil teve uma jogadora expulsa. Após puxar
uma adversária pelo braço
na entrada da área, a armadora esquerda Duda Amorim, eleita melhor jogadora
do mundo em 2014, foi expulsa. No primeiro jogo, a
pivô Fabiana Diniz, mais conhecida como Dara, foi expulsa. Apesar da expulsão,
Duda está grantida na próxima partida.
A expulsão da estrela do
time, no entanto, não prejudicou a atuação da seleção,
que conseguiu manter boa
vantagem no marcador durante toda a partida, com
grande atuação das goleiras
Mayssa e Bárbara Arenhart.
O Brasil está no Grupo A,

ao lado de Noruega, Romênia, Angola, Montenegro e
Espanha. As espanholas são
as próximas adversárias do
Brasil, amanhã, às 9h30. As
quatro melhores equipes
passam para a fase seguinte.

As brasileiras
impuseram uma
goleada de 26 x 13
nas romenas, que
haviam eliminado
o Brasil, no Campenato Mundial

rada, ela contou com o apoio
de uma ensandecida torcida
que vibrou sem parar, pressionando as gringas. A Silva mais
famosa do momento derrotou,
pela manhã, em sequência, a
alemã Myriam Roper (primeira fase), a sul-coreana Jandi
Kim (oitavas) e húngara Hedvig Karakas. A vaga na decisão
veio com uma emocionante vitória no golden score, a
prorrogação do judô, sobre a
forte romena Corina Caprioriu, prata em Londres 2012 e
vice no Mundial de 2015.

Polícia combate
crimes violentos
na Rainha
da Borborema

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma operação conjunta do Núcleo
Especializado em Repressão
a Tentativas de Homicídios
(Nertho) e da 2ª Delegacia
Distrital, em Campina Grande, prendeu ontem, Michael
Jackson Alves de Medeiros,
22 anos, suspeito de praticar roubos a residências em
bairros nobres de Campina Grande, realizando desta forma mais uma ação de
combate aos crimes violentos contra o patrimônio no
Estado da Paraíba.
De acordo com o delegado seccional Iasley Almeida, há duas semanas
Michael invadiu uma residência no bairro do Alto
Branco e realizou um verdadeiro arrastão. O fato se
deu exatamente no dia 24
de julho, quando o suspeito aproveitou a chegada do
proprietário para abordá-lo
juntamente com seus dois
filhos. Com arma em punho
fez toda família refém e levou vários objetos, dentre
eles, TV, relógios, celular,
joias, notebook e violão.
Ainda, segundo o delegado, a polícia vai investigar
se Michael, que já responde
por roubo, tem participação
numa quadrilha especializada que vinha praticando
roubos a residências em
bairros considerados nobres da cidade. Uma das vítimas foi um empresário.

A Escola de Serviço
Público do Estado da
Paraíba (Espep) oferece
neste mês 20 diferentes
cursos para os servidores
estaduais que desejarem
se aprimorar em determinada área. As inscrições podem ser feitas via
correio eletrônico, online ou presencialmente,
nas cidades de João Pessoa, Campina Grande,
Alagoa Grande e Sousa.
Os cursos oferecidos em João Pessoa são:
Acordo ortográfico; Higiene e segurança no
trabalho nas unidades
de saúde estaduais; Informática básica: Windows/Word (oferecido
em turmas com dois
diferentes turnos – manhã e tarde); Diferenças socioculturais que
segmentam a sociedade
brasileira: preconceitos
e discriminações; Qualidade no atendimento
ao público; Controle de
infecção hospitalar CCIH
nas unidades de saúde
estaduais; Redação oficial; Direção defensiva
e evasiva – módulo I
(carros); Formação para

secretárias no serviço
público; Inglês básico I;
formação de líderes com
equipes eficazes; Enfermagem do trabalho no
serviço público; Introdução ao Power Point.
Em Campina Grande: Formação de líderes e equipes eficazes;
Informática
básica:
Windows/Word; Oratória: expressão verbal
e corporal. Em Alagoa
Grande: Elaboração de
projetos e captação de
recursos; Autismo na
educação regular - aspectos
pedagógicos;
Organização e administração de eventos públicos. Em Sousa: Acordo
ortográfico; Formação
de instrutores; Técnica
de arquivamento e gerenciamento documental; Distúrbios de aprendizagem na escola. Nos
polos do interior do Estado, as turmas são aos
sábados, nos turnos manhã e tarde, a partir do
próximo dia 13.
A ficha de inscrição está disponível no
endereço www.espep.
pb.gov.br.

aos consumidores paraibanos

Procon-PB realiza mais
de 8 mil atendimentos
A Superintendência de
Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PB) divulgou, ontem, o
balanço semestral de atendimento ao consumidor paraibano que atingiu a marca de
7.749 apenas na sede, localizada no Centro de João Pessoa. Os números integram os
dados totais da Paraíba, os
quais atingiram a quantia de
8.538 atendimentos nos núcleos de Pombal, Cajazeiras,
Cuité, Sumé, Itaporanga, Patos, São Bento, Unesc e Casa
da Cidadania, no Manaíra
Shopping.
Segundo a diretora do

órgão, Késsia Liliana, os dados expõem o compromisso
de um trabalho de prestação de serviço de qualidade
à população, como também
a atuação na aplicação das
normas de direito do consumidor. “É muito válido ver o
consumidor satisfeito. Nada
mais gratificante que levar
à população um índice de
resolutividade em atendimentos preliminares, cujo
propósito é resolver as demandas de forma ágil e célere, sem a necessidade de
uma abertura direta de reclamação”, salientou a superintendente.

Um grupo de hoteleiros
paraibanos inicia hoje um
roadshow por quatro cidades
do interior de São Paulo. O
objetivo é realizar workshops
e capacitações para cerca de
200 agentes de viagem do
principal polo emissor de turistas para o Destino Paraíba.
As capacitações terminam na
próxima sexta-feira (12). A
ação está sendo organizada
pela Associação Brasileira da
Indústria Hoteleira (ABIH-PB)
e conta com a parceria da Empresa Paraibana de Turismo
(PBTur) e do Convention Bureau de João Pessoa.

A capacitação de hoje vai
ocorrer na cidade de Ribeirão Preto, onde terminou no
último final de semana a 19ª
edição da AVIRRP (Associação
das Agências de Viagem de
Ribeirão Preto e Região). Durante dois dias os paraibanos
tiveram a oportunidade de divulgar os principais roteiros
turísticos do Estado para aproximadamente dez mil agentes de viagem de São Paulo e
outros estados brasileiros.
Amanhã, vão para São
José do Rio Preto. Depois Sorocaba. Na sexta-feira (11) o
grupo chega a Campinas.

Roadshow da PBTur
faz capacitação em SP

Fernando Vasconcelos
fala das obras em
andamento na capital
Página 10

9

A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de agosto de 2016

FOTOS: Ortilo Antônio

A proprietária da Galeria
Gamela, Roseli Garcia
(destaque), apreciando tela
de Flávio Tavares que faz
parte da mostra coletiva

Guilherme Cabral

A

guipb_jornalista@hotmail.com

cidade de João Pessoa - fundada pelos
portugueses em 1585 e considerada a
terceira mais velha do Brasil - completou 431 anos na última sexta-feira, dia
5 de agosto. No intuito de comemorar o
transcurso de mais uma data de aniversário, a Galeria Gamela, instalada no
bairro de Tambaú, está realizando a exposição intitulada Antigos e Recentes, que reúne mais
de 20 obras - em técnicas diversas - de pelo menos 10
artistas, entre os quais trabalhos de Flávio Tavares e
do saudoso Hermano José (1922 - 2015). A coletiva
vai permanecer aberta ao público até o próximo dia
30, no período de segunda a sábado, das 9h às 19h.
E, aos domingos e feriados, é preciso agendar a visita
pelos números de telefones 99962-7969 ou 988155944.
“A exposição reúne obras de artistas já veteranos,
produzidas na década de 1970, a exemplo de Flávio
Tavares e Hermano, daí a palavra “antigos”, e mais
“recentes”, como Denise Costa”, disse - ao justificar
o título da coletiva - Roseli Garcia, a marchand da
Gamela, galeria localizada na Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, esquina com a Av. Olinda, no bairro de
Tambaú.
Além de Flávio Tavares, Hermano José e Denise
Costa, a coletiva também inclui obras - pinturas, desenhos, gravuras e objetos de arte - de artistas como
Miguel dos Santos, Fred Svendsen, Cristina Strapação,
Elpidio Dantas, Mirabeau Menezes, Rodrigues Lima e
Ivanusa Pontes.
De acordo com Roseli Garcia, o visitante da exposição vai poder apreciar vários trabalhos que retratam algumas áreas da cidade de João Pessoa. Nesse
sentido, a marchand exemplificou que Flávio Tavares
integra a coletiva com pinturas de pontos do Centro
Histórico, que revelam a riqueza arquitetônica. Já
Rodrigues Lima retrata a Lagoa do Parque Solon de
Lucena, enquanto Hermano José está representado
com flores e Cristina Strapação com paisagens marinhas da orla da capital.
Homenagear a cidade de João Pessoa pelo transcurso do aniversário já é uma tradição na pauta da Gamela.
Roseli lembrou que essa iniciativa vem sendo realizada
há cerca de 15 anos. Ela justificou que o objetivo é apresentar ao público o talento de artistas que se inspiraram
na capital - que considera bela - para a criação de obras,
nas mais variadas técnicas. Além disso, a coletiva consiste num espaço onde os turistas podem conhecer - sob o
ponto de vista da arte - a capital paraibana.

sétima arte

Cinemateca exibe filmes
que pautam o esporte
olímpico brasileiro
PÁGINA 11

Cidade
inspiradora
Galeria Gamela realiza, até 30 de agosto, exposição coletiva
em homenagem aos 431 anos de fundação de João Pessoa

Em sentido horário:
Obras de Rodrigues
Lima, Hermano José,
Margarete Aurélio e
Flávio Tavares

Serviço
n Exposição coletiva: Antigos e Recentes
n Período: Até 30 de agosto
n Local: Galeria Gamela, em João Pessoa
n Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, esquina com a Av. Olinda, em Tambaú
n Fones: 99962-7969 ou 98815-5944

artes cênicas
Teatro Lima Penante
prossegue com a
mostra Made in Lima
PÁGINA 12

Vivências
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Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

A aniversariante do dia 5
Há 431 anos a Paraíba passara à capitania hereditária,
vinculada à Itamaracá, por decreto da Coroa portuguesa.
A partir da decisão real da Corte de além mar, o sistema
de comando das terras paraibanas, pelos colonizadores foi
árdua. A conquista dos latifúndios foi difícil em função da
resistência indígena e da presença dos franceses, que em
nossa costa traficavam o “pau-de-tinta.”
A história da capitania da Paraíba esteve ligada a
Pernambuco e Itamaracá, onde hoje se localiza a cidade de
Goiana. Por volta de 1574 um crime passional revoltou a
população. A filha do cacique potiguara Iniguaçu, dotada
de grande beleza no frescor dos 15 anos de idade, transitava pela redondeza, quando foi
capturada por um mameluco da
serra da Copaoba. O encanto da
índia –Iratembé - fascinou o senhor de engenho Diogo Dias que
decidiu tomá-la do curiboca.
Os potiguaras insuflados pelos franceses atacaram o engenho
de Diogo Dias e massacraram os
habitantes e animais e só deixaram para contar a história da
chacina, apenas, um irmão do
usurpador Diogo Dias, cujo nome
a história não registra.
A rebelião se estendeu por outras propriedades e estimá-se que 600 pessoas perderam a vida, no Vale do Tracunhahém. O pânico tomou conta das autoridades portuguesas de Olinda, receosas que as manifestações truculentas
chegassem à Paraíba, desde que o carijó raptor da índia era
da Serra da Copaoba, um contraforte serrano localizado no
planalto da Borborema.
Nessa hora foi criada a capitania Real da Paraíba, com a
intenção de conter a revolta dos silvícolas em seu território.
Além do motivo citado era do interesse dos portugueses
povoar o Norte do Nordeste, superando obstáculos existentes na Paraíba, com espanhóis e franceses, antes da real
ocupação no século XVI. Em seguida houve a instalação da
capitania do Rio Grande do Norte, em 1598 e do Ceará em
1621.
Entre a fundação da capitania tentada em 1574 e sua
ocupação vitoriosa 1585, onze anos se passaram de tentativas sem êxito. A primeira chefiada por Fernão Dias em
1575 foir echaçada pelos silvícolas, com a fuga dos guerreiros portugueses em direção a Itamaracá e daí para a Bahia,
sede do governo geral.
A segunda tentativa data de 1579, sob o comando de

Cronicartigo

João Tavares, também malograda. Em 1580 configurou-se,
na expedição, a presença do comerciante português Frutuoso Barbosa, ganhador do título de Capitão Mor e beneficiado com a Carta Monárquica Foral que concedia o usufruto
das imensas extensões de terras ao colonizador. Porém não
houve sucesso.
Em 1580 Frutuoso Barbosa, com as mesmas garantias
e direitos oferecidos pelo rei Felipe II, governante da Espanha e Portugal aos conquistadores, ao arremessar-se à luta
pelo território paraibano, viu seus barcos dispersados por
uma tempestade. Os ventos fortes impediram o português
de uma alçada venturosa.
Em 1582 Frutuoso Barbosa
FOTOS: Reprodução/Internet conseguiu chegar ao território
do combate e erigiu um fortim na
ilha da Restinga, próximo à embocadura do rio Paraíba, ou rio
Mau. Os índios não se deram por
vencidos e expulsaram o colonizador da capitania e abateram
um de seus filhos.
Houve uma trégua de três
anos e em 1584, em face da União
Ibérica (Espanha e Portugal),
registra-se, novamente, a participação dos espanhóis. Credita-se
ao almirante Diogo Flores e ao alcaide Francisco Castejon o
comando da Armada que combateu os franceses no mar.
Coube a Castejon encarregar-se do baluarte erguido
nas proximidades do estuário do Rio da Guia, afluente do
Paraíba. O forte erigido em local inadequado, em campo
aberto, favoreceu o ataque dos Potiguaras. As desavenças
entre Frutuoso Barbosa e Francisco Castejon se acirraram. Cercado, o espanhol pôs fogo no fortim que edificou
e batizou com os nomes de São Felipe e São Tiago. Jogou
sua artilharia no mar e fugiu para Olinda. Preso e julgado
por Martin Leitão, chefe da Capitania, cumpriu prisão em
Pernambuco. Após essa batalha a resistência indígena
arrefeceu.
A cidadela que fora batizada com os nomes santificados, no presente, ganhou o onomástico de Porto Velho e é
visitada por turistas.
Em breves traços estão explicitados alguns tópicos
da criação da cidade que, em 1585, recebeu o crisma de
Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Em sua quinta denominação auferiu o nome de João Pessoa. Permita os céus
que fique nessa designação, para a paz dos que acham cinco
permutas, demais.

Otávio Sitônio Pinto

Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A casa, o bonde, a guerra
Esta casa onde moro foi o construtor Cleanto Coutinho quem fez,
por iniciativa de meu pai, Otávio Pinto, para tia Chica morar depois que
ele morresse. Papai era um homem
previdente, e pensava, talvez, que eu
não fosse cuidar da minha velha tia.
Mas ela ficou comigo e minha mãe
até morrer, e mais morrêssemos.
Perdi metade da crônica, DoutoLeitor, pois não salvei o texto tempestivamente. Mas vamos recomeçar
do começo, como o “beguinthebeguine”. A crônica
era sobre o saudoso
Cleanto Coutinho,
encantado recentemente, na manhã do
derradeiro sábado,
e sobre o bairro de
Tambiá. Um bairro
histórico, como eu ia
dizendo, pois tinha
no seu acervo arquitetônico sobrados
como o Estado Maior
do Exército, durante
a Segunda Guerra
Mundial.
Ainda hoje o
sobrado está lá,
incrustado no centro comercial. A
guerra passou mas o sobrado ficou.
Numa das casas da esquina, ao lado
do shopping de hoje, morava o menino Marcus Vinícius, futuro maestro
e compositor. De fronte a Vinícius, o
guerreiro Cleanto.
Os periquitos de Cleanto deviam se assustar com a passagem

do bonde, a poucos anos da Segunda Guerra. Eu mesmo devia ter me
acostumado com o bonde barulhento, e não ter me assustado com o
trem de Bayeux – a primeira cidade
da Normandia a ser libertada do
jugo nazista. Mas o trem de Bayeux
apitava, soltava fumaça e vapor por
todas as chaminés, e fazia tremer o
chão e as casas, e gemer os trilhos de
ferro. Era medonho para um menino.
Devia ser mais do que terrível o trem
do nazismo para uma criança judia,
embarcada para a
morte dos campos
de extermínio de
Hitler & Cia! Como
serão os trens da
Terceira Guerra?
(Espere aí, Seu
Editor, que estou
reescrevendo sua
crônica desta terçafeira. Sai já. O computador me traiu e
deletou o texto. Tava
até bom. A velha
máquina Olivetti, de
datilografia, nunca
fez isso. Espere aí.)
Uma esquina
antes da casa de Cleanto, e do Estado Maior, para quem vem da praia,
ficava o Grupo Escolar Epitácio
Pessoa. Foi o primeiro grupo escolar
da Paraíba. Eu elenquei os pequenos
atores que fizeram a cena do Grupo
Epitácio Pessoa de 1949 para cá.
Estão no livro de versos de Adamantina, Janelas abertas. Não foi possível

Minha mãe
me puxava
pela mão
quando eu
queria parar
diante dos
periquitos

listar os de antes porque um incêndio destruiu os arquivos do Grupo,
de 1949 para trás. Assim, Jacinto e
Cleanto ficaram de fora, mais outros
pequenos heróis. Quais seriam?
A prima Marta, viúva recente de
Cleanto, bem que pode providenciar
um álbum com as fotos das casas e
prédios erigidos pelo marido. Prédios pioneiros na Capital das Acácias,
entre os quais se inclui a casa da Tia
Chica, que alberga este escriba e seus
passarinhos. Pois os periquitos que
a pressa materna não me deixava
curtir, hoje estão redivivos no viveiro
que pedi para Cleanto fazer no oitão
do agora, executado por Nau. Tem
nome de navio o pedreiro, faz tudo
que me serve.
O viveiro é grande, não constrange os passarinhos. Mede quatro
metros de cumprimento por dois
e meio de altura e um de largura.
Os periquitos e burguesas do atual
viveiro de Cleanto vivem confortavelmente. E sua criação é permitida por
lei. Cantam, cantam, só param para
dormir, comem cantando. Você deve
estar ouvindo. Os pássaros assim
criados vivem o triplo dos soltos na
natureza. Uma vez vi um gavião com
uma rolinha presa nas suas garras. Ia
ser devorada. Ah se eu estivesse com
uma espingarda! Meus pássaros são
protegidos por uma tela de arame,
à prova de gatos e gaviões, graças a
Nau e Cleanto.

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

Fernando

Vasconcelos
Observatório da Imprensa

Histórias de Acrísio
Os meus poucos leitores devem estar lembrados de
Acrísio, aquele cidadão morador no Estado de São Paulo,
mas paraibano da gema que, anualmente, vem por aqui
com o intuito de visitar seu sobrinho Severino. Depois de
idas e vindas, Acrísio voltou para ficar: conseguiu uma
casa no Projeto Cidade Madura e disse, naquela época, ao
seu sobrinho:
- Agora, meu filho, eu quero é paz, liberdade,
segurança. Esse é o caminho para a felicidade plena,
Severino. Esse condomínio não funciona como os abrigos
tradicionais, onde os idosos são tutelados, dependentes.
Tenho um amigo que mora em um desses abrigos daí de
João Pessoa, tem uma boa aposentadoria, mas não pega
nem no cartão do banco. Até a senha é controlada pelo diretor. E, se você ainda não sabe, o Governo do Estado vai
construir mais quarenta unidades em Campina Grande,
Cajazeiras e Sousa.
Pois é, leitores, Acrísio estava realmente morando
num paraíso, diferente daquele inferno paulistano. Acontece que sua filha Maristela adoeceu em São Paulo e lá se
foi Acrísio cuidar da filha. Passou por lá quase um ano.
Ao regressar, veio acompanhada da filha, que estivera em
João Pessoa quando era adolescente.
Severino, seu sobrinho, foi buscá-los no aeroporto.
Dirigiram-se ao bairro de Mangabeira e, ao passar nas
proximidades do Estádio Almeidão, Acrísio e a filha Maristela começaram a ficar inquietos, achando que passavam por outra cidade. Lá estava o Viaduto do Geisel, em
plena efervescência, mudando toda a paisagem da região.
Não aguentou a curiosidade:
- Mas, Severino, que obra grande e bonita é essa?
- É o viaduto que está sendo construído pelo Governo do Estado para desafogar o tráfego aqui na BR 230.
- Mas, quem está construindo não é a Prefeitura? –
indagou Maristela.
- Não, minha prima, a Prefeitura está trabalhando na
Lagoa e na Avenida Beira-Rio.
Após a passagem pelo bairro dos Bancários e quando se aproximavam da Cehap, Acrísio começou a enxergar outra obra grandiosa. Indagou: - Mas, Severino, outro
viaduto?
- Sim, tio, é o Viaduto de Mangabeira.
- Mas, não é o Governo do Estado o autor dessa
obra? Essa deve ser da Prefeitura? – perguntou Acrísio.
- Nada, tio. É do Governo do Estado mesmo. Notou
que desapareceram aqueles engarrafamentos gigantes
que a gente observava por aqui?
- Claro, respondeu o tio. E aquele prédio enorme
acolá? É obra também do Governo do Estado?
- Não, tio, aquele é o Mangabeira Shopping. Acho
que o senhor nem viu a Central de Polícia, ali pertinho do
Geisel. E ainda vou lhe mostrar o Centro de Convenções.
- Meu Deus! Maristela, minha filha, basta a gente dar
um pulinho em São Paulo e João Pessoa dá um salto em
obras e construções!
O cachorro e o avião
Na semana passada, Acrísio voltava da capital
paulista em um voo da empresa aérea Gol e, logo após
a decolagem escutou uns latidos. Concentrou-se mais
e, curioso, chamou uma das comissárias de bordo. E
perguntou:
- Moça, por favor, isso é latido de cachorro ou estou
enganado?
- Não, senhor, é um cachorrinho que está lá na frente, trazido por sua dona – respondeu a comissária.
- E é permitido isso? – indagou o perplexo passageiro.
- Agora é permitido, senhor. Apenas dois animais
de pequeno porte em cada voo – completou a educada
comissária.
Acrísio agradeceu e tentou dormir um pouco. Meia
hora depois foi despertado pelo aviso do comandante
(Senhores, observem o aviso de apertar os cincos, pois
estamos atravessando uma zona de turbulência). Além do
receio natural que Acrísio demonstrava com as turbulências, os latidos do cãozinho aumentaram. A cada sacudidela da aeronave, o cachorro latia mais.
- Adeus meu soninho – disse Acrísio à sua vizinha de
poltrona. Acho isso um absurdo. A gente fica incomodado
com choro de criança nos aviões, mas se compreende.
Agora, tolerar latido de cachorro numa altura dessas...
Acrísio tentou cochilar, a vizinha de poltrona também, mas a junção de barulhos com os latidos do cão os
incomodava. Chamou de novo a comissária. Quando os
sacolejos cessaram, a aeromoça prontamente atendeu:
- Pois não, senhores.
- Minha jovem, não tem um jeito de calar esse cachorro? – perguntou Acrísio.
- Infelizmente não, senhor. Só se a dona do cão administrar um calmante nele – sentenciou a comissária.
- Pois lhe digo, ponderou o passageiro incomodado,
que seria melhor colocarem aviões só para transportar
animais. Estes, hoje, são mais bem tratados do que nós
idosos. E veja, moça, que tenho 75 anos.
Outros passageiros começaram a protestar contra
os latidos do animal e emprestaram apoio a Acrísio e à
sua vizinha de poltrona. A comissária chamou o chefe de
cabine e comunicou o ocorrido. Este último dirigiu-se
à cabine do comandante e depois de alguns minutos de
silêncio, os microfones foram ligados.
- Atenção, senhores passageiros, diante dos incômodos causados pelo transporte de um animal neste
voo, quero esclarecer o seguinte: o transporte aéreo
de animais pela Gol pode ser feito como carga ou como
bagagem despachada (desde que esteja acompanhada do
passageiro).
Acrísio olhou para os passageiros próximos e disparou: - E a gente, nessa idade, pensa que já viu tudo...
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FOTOS: Divulgação
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em destaque

Romance inspirado na
coreógrafa Pina Bausch
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O documentário audiovisual “Reinaldo Conrad: A origem do iatismo vencedor” retrata a história do pioneiro da vela no Brasil

Cinemateca exibe documentários
sobre o esporte olímpico brasileiro
Elaine Patricia Cruz

Bodansky, com o filme Mulheres
Olímpicas.
Com cinco edições realizadas,
o projeto recebeu mais de 600
inscrições de projetos de filmes via
seleção pública, aberta para qualquer produtora de vídeo do Brasil
e que contempla um documentário
de 26 minutos. O objetivo do projeto é promover o resgate da história
dos grandes atletas que representaram o País nos Jogos Olímpicos.
Neste ano, sete documentários
foram contemplados na seleção.
A programação e a sinopse
dos filmes pode ser conferida
no site da Cinemateca.

A Cinemateca Brasileira, em
São Paulo, irá exibir documentários sobre o esporte olímpico
do País até o próximo dia 14. As
sessões são diárias e mostram
a trajetória dos atletas que representaram o Brasil nos Jogos
Olímpicos.
Os 47 documentários compõem o acervo do Projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, que vem sendo criado desde
2011. Além da exibição em tela
grande na Cinemateca, os docu-

mentários podem ser assistidos
também por meio de uma plataforma online, além de já terem
sido distribuídos em formato
DVD para bibliotecas públicas de
todo o País.
Entre os documentários
que serão exibidos está a produção de cineastas renomados
como Cacá Diegues, um dos
diretores de No Meio do Caminho Tinha um Obstáculo; Murilo Salles, que dirigiu Reinaldo
Conrad: A Origem do Iatismo
Vencedor; Ugo Giorgetti, com
sua obra México 1968 – A Última Olimpíada Livre e Laís

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero:
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12
anos. Direção David Ayer. Com Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna
um time dos super vilões mais perigosos
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais
poderoso do qual o governo dispõe e os
envie a uma missão para derrotar uma
entidade enigmática e insuperável que a
agente governamental Amanda Waller decidiu que só pode ser vencida por indivíduos
desprezíveis e com nada a perder. No então,
assim que o improvável time percebe que
eles não foram escolhidos para vencerem,
e sim para falharem inevitavelmente, será
que o Esquadrão Suicida vai morrer tentando concluir a missão ou decidem que é cada
um por si?. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) e
16h30, 21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h10,
15h (DUB) e 18h, 21h (LEG). Manaíra9/3D:
13h10, 19h10 (DUB) e 16h10, 22h10
(LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h e 23h
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 16h , 19h e
22h (LEG). Mangabeira5/3D: 12h30, 15h30,
18h40 (DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá2: 18h
e 20h50 (DUB). Tambiá4: 16h25 (DUB).

Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35, 20h50 Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu Mello.
Sinopse: Após uma nova trapalhada de Scrat,
(DUB).
uma catástrofe cósmica ameaça a vida na Terra,
A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: obrigando Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid a
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: deixarem seus lares. Eles encontram o abrigo
12 anos. Direção David Yates. Com Alexan- ideal em uma caverna ocupada pelo excêntrico
der Skarsgård, Margot Robbie, Christoph líder espiritual Shangri Lhama e seus seguidoWaltz. Sinopse: Releitura da clássica lenda res. CinEspaço2: 14h e 16h (DUB). Manaíra7:
de Tarzan, na qual um pequeno garoto 13h40, 16h e 18h20 (DUB). Mangabeira3:
órfão é criado na selva, e mais tarde tenta 14h30 e 17h (DUB). Tambiá2: 14h35 e 16h35
se adaptar à vida entre os humanos. Na (DUB). Tambiá4: 18h40 (DUB).
década de 30, Tarzan, aclimitado à vida
em Londres em conjunto com sua esposa PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero:
Jane, é chamado para retornar à selva onde Animação. Duração: 102 min. Classificação:
passou a maior parte da sua vida onde livre. Direção: Andrew Stanton e Angus
servirá como um emissário do Parlamento MacLane. Com Ellen DeGeneres, Albert
Britânico. Manaíra3: 21h30 (DUB) e 19h Brooks, Idris Elba. Sinopse: Um ano após
(LEG). Manaíra6/3D: 14h10, 19h30 (DUB) ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo,
e 16h50, 22h (LEG). Mangabeira3: 20h e Dory tem um insight e lembra de sua amada
22h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 19h30 e família. Com saudades, ela decide fazer de
22h15 (DUB).Tambiá4: 14h20 e 20h40 tudo para reencontrá-los e na desenfreada
busca esbarra com amigos do passado e
(DUB). Tambiá5/3D: 20h45 (DUB).
vai parar nas perigosas mãos de humanos.
A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: CinEspaço4: 14h (DUB). Manaíra2: 14h30,
Animação. Duração: 134 min. Classificação: 17h10 e 19h40 (DUB). Mangabeira2: 18h10
livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. Chu. (DUB). Tambiá3: 14h25 e 18h30 (DUB).

Agência Brasil

Em cartaz

SERVIÇO
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping

Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]
[3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa

 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas

do Cantador [3337-4646]

Romance inspirado
na coreógrafa e dançarina alemã Pina Bausch e
que chega nas livrarias
neste mês de agosto, a
obra intitulada Cravos
(144 páginas, R$ 29,90,
Editora Record) é o
primeiro livro do gênero da autora carioca
Júlia Wähmann, que é
formada em design gráfico e
tem Pós-Graduação em Literatura pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro. A
orelha é assinada pela escritora Manoela Sawitzki,
que a descreve como “uma dança, uma coleção de
instantâneos”, onde “a linguagem é gesto que se
expande para além das páginas” e “a experiência
da leitura aproxima-se a de um balé do qual se
faz parte como espectador bailarino, alternando
papéis e deixando-se conduzir pela força incomum
que impulsiona a escrita”.
O enredo de Cravos - livro surgido a partir de
uma pesquisa iniciada em 2013, no curso de PósGraduação em Letras na PUC do Rio de Janeiro,
com o qual a escritora Júlia Wähmann estreia na
Editora Record - é ambientado entre o Brasil e a
Alemanha e esse romance é endereçado a um, interlocutor que marca a vida da protagonista com a
mesma intensidade que a dança. Contada pelo ponto de vista dela, essa relação é feita de encontros,
mas também de desencontros, revelando-se, assim,
conflituosa, inconstante e até mesmo impossível.
No entanto, nas plateias dos teatros, as coreografias e cenas a que a protagonista assiste dão um
novo sentido à história de ambos, que é marcada
por flores, Carnaval, música, turismo em cidades
sob clima chuvoso e até por um elefante que se
atira de um trem suspenso.
“Não é simples encontrar um lugar para existências tão grandes”, escreve, em trecho de Cravos,
Júlia Wähmann, que também é dançarina diletante,
editora de livros e começou seu ofício de escrever
em 2006. A partir de 2014, ela passou a integrar o
site Ornitorrinco, que é um coletivo de autores. No
ano seguinte, publicou duas obras independentes:
O Diário de Moscou e André quer transar.

Evento
Poetisa Anna Apolinário lança livro
intitulado Zarabatana na capital
No póximo dia 24, às 19h, a escritora Anna
Apolinário lança o livro de poemas intitulado
Zarabatana. O lançamento, que é aberto ao
público, traz uma obra que possui uma técnica de composição agudo e agressivo em sua
estética fazendo jus ao seu próprio nome. O
evento acontece na Budega Arte Café, localizado na Rua Arthur Américo Cantalice, bairro dos
Bancários.

Rádio Tabajara
PROGRAMAÇÃO DE HOJE
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 - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

Diversidade
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Performances

Teatro Lima Penante dá continuidade à mostra Made in Lima
trazendo expressividades da cena teatral ao público da capital
FOTOS: Divulgação

Lucas Silva

T

Em pleno Dia de Finados,
enquanto Joana fazia sua visita à
cova onde, supostamente, Cipriano havia sido enterrado, morre o
deputado Manoelzinho Santana,
então sua irmã, agora chamada Jô
Santana, resolve pedir a restituição da cova para o sepultamento
do falecido político. Joana agora
corre um grande risco de ter seu
segredo revelado.
E por fim, na próxima quarta (11) o grupo Novaes sobe ao
palco com sua peça infantil “Deu
a Louca Nos Contos de Infantis”,
às 16h. A história começa quando a rainha de copas descobre
que a bela adormecida é a mais
bela do reino, logo ela convoca
o atrapalhado caçador valente,
para trazer a jovem chapeuzinho
que está envolvida no mistério
do desaparecimento das maçãs
do pomar da rainha. Enquanto
o caçador faz o seu trabalho, a
cinderela, empregada da rainha,
faz de tudo pra ir ao baile.

Especial para A União

razendo a arte
cênica combinada
ao discurso, gestos, sons, música
e cenografia, a
primeira edição
da mostra Made In
Lima mantém sua
programação de apresentações
teatrais até o próximo domingo,
14. Entre o leque de performances estão o teatro para crianças
com apresentações às 16h e adultos, às 20h, que além de trazerem
grandes montagens abarcam
coletivos teatrais da Paraíba que
estão ganhando espaço na cena
atual. Desse modo, quem optar
por uma boa atividade, pode
adquirir seus tickets na bilheteria
do Teatro Lima Penante, se acomodar nos acentos e aproveitar
a peça. Os ingressos custam R$
10,00 (inteira) e R$ 5,00.
O objetivo dos organizadores foi reunir apresentações de
teatro e dança dos grupos que
utilizam os espaços do Teatro
Lima Penante para ensaiar seus
espetáculos. A iniciativa contou
com a participação de dezoito
grupos da capital.
Para o coordenador da mostra Edilson Alves, a mostra está
vindo um pouco tarde, já que o
Lima Penante é um verdadeiro
incubador de grandes grupos
teatrais da capital.
“Sempre acreditamos que
ali era uma grande barriga de
aluguel, onde os que gostam da
produção artística e cenográfica
poderiam participar de alguma
forma e contribuir para criação
de novos espetáculos”, contou

Em sentido horário:
As peças “Finados”;
“Mercedes”
e “Romina e Julião”
fazem parte da
programação
especial da mostra
Made in Lima

20h
orgulhoso Edilson.
Ainda em entrevista Edilson Alves explicou que todos os
grupos que estão participando da
mostra não foram selecionados,
na verdade eles já ocupavam o
espaço do Teatro Lima Penante.
“O evento está muito gostoso de
se ver e já estamos pensando em
uma segunda edição para o ano
que vem”, revelou.
Continuando a programação,
acontece hoje, às 20h a encena-

ção da peça intitulada “Deboche”.
Fazendo jus a definição da palavra, o espetáculo é dividido em
quadros cômicos que busca de
forma simples mostrar ao público
situações de deboche que podem
acontecer cotidianamente.
Outra atração que também
tem destaque, mas será encenado
amanhã, é o espetáculo chamado de “Finados”. Produzido pelo
grupo Sala Verde, a peça conta,
de forma bem humorada, uma

Lau Siqueira debate questões culturais
no Café Filosófico, hoje, na Energisa
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O que é cultura?. A pergunta é o
tema da edição do Café Filosófico que
se realiza hoje, a partir das 20h, no Café
da Usina Energisa, localizado em João
Pessoa. O convidado do evento, cuja
entrada é gratuita para o público, é o
poeta e secretário de Estado da Cultura
(Secult) da Paraíba, Lau Siqueira. Na ocasião, também haverá a participação do
escritor Guilherme Gaião e, na oportunidade, estarão sendo debatidos vários
aspectos do assunto, a exemplo das
atividades culturais de cunhos erudito e
de massa, sua diferença e, ainda, como
conceituá-la.
“Cultura é política social que precisa de recursos, a exemplo da saúde
e educação. A cultura não é feita para
o artista, mas para o povo. O artista é
um agente repassador de cultura, assim
como o professor também é em sala
de aula para os alunos”, comentou o
poeta e secretário de Estado Lau Siqueira para o jornal A União. Ele ainda fez
questão de ressaltar o fato de que, por
ser responsável por 5% do PIB (Produto
Interno Bruto), a cultura precisa de mais
investimentos, pela importância que
representa para o Brasil.
Lau Siqueira também disse gostar
de iniciativas como a do Café Filosófico,
por ser um evento no qual se pode discutir questões relevantes. Nesse sentido,
ele espera debater, com o público que se
fizer presente, a cultura nos mais variados aspectos, seja em âmbitos estadual,
municipal, federal e até internacional.

Siqueira é secretário de Cultural da Paraíba

Já Guilherme Gaião, o outro
participante do Café Filosófico, é um
escritor de estilo autobiográfico, cuja
opção é por meio de crônicas e ensaios.
Influenciado pelo jornalismo científico
e, em muitos aspectos, também, pela
etnografia urbana, ele ainda é um cientista que trabalha em pesquisa, cujo
trabalho se concentra, principalmente,
no fenômeno da intercompreensão
multicultural plurilíngue. Gaião possui
vivências acadêmicas nas graduações
de Letras (português e francês) pela
Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), em 2009, e em Filosofia
e Psicologia pela Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) em 2003 e 2009,
respectivamente.

história inusitada que aconteceu
dentro de um cemitério em pleno
Dia de Finados. A apresentação
acontece também, às 20h.
No enredo, a personagem Joana guarda um grande segredo, que
envolve a ocupação de uma cova
que havia sido emprestada pela
irmã de Joana, Zefa, para o suposto
sepultamento de Cipriano, Marido
de Joana. Zefa ao casar-se com o
deputado Manoelzinho Santana
passou a se chamar Jô Santana.

Confira a programação
Dia 11 - As Encalhadas, às

Dia 12- Mercedes, às 20h
Dia 13 - Romina e Julião, 16h
e Álbum de Família, às 20h
Dia 14 - Romina e Julião, às
16h. Efêmero, às 19h30 e Caminhos, às 20h

Serviço

n Mostra Made In Lima
n Quando: Acontece hoje e segue até próximo domingo 14
n Onde: Teatro Lima Penante
n Horário: Os espetáculos tem realização
entre 16h e 20h
n Entrada: $10 (inteira) e $ 5 (meia-entrada)

Funesc abre vagas em oficinas
de quadrinhos para crianças

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba
(Funesc) abriu inscrições para nova turma de
Oficina de Quadrinhos para Crianças na faixa
etária de 8 a 13 anos. A oferta é de 10 vagas por
turma e os interessados têm até 19 de agosto
para se inscrever e garantir uma vaga para o 2º
semestre de 2016. As aulas serão ministradas
por Thaïs Gualberto e Igor Tadeu no período de
agosto a dezembro. O valor total do curso é R$
240 e pode ser pago em parcela única ou dividido em duas de R$ 120.
O cronograma da oficina prevê duas aulas
aos sábados, no turno da manhã, no período de
20 de agosto a 3 de dezembro. As inscrições devem ser feitas presencialmente junto à Diretoria
de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC),
que funciona no Espaço Cultural José Lins do
Rego, das 9h às 12h e das 13h às 16h30. Os pré
-requisitos básicos para participar do curso são
gostar de quadrinhos e ter interesse por desenho.
A Oficina de Quadrinhos para crianças
abordará os preceitos básicos da construção de
uma história em quadrinhos de forma prática e
atrativa para as crianças, realizando uma introdução à produção literária de narrativas gráficas,
com uma abordagem que prioriza a construção
criativa e desenvolvimento de uma história em
prol de uma ideia. Além de apresentar algu-

mas técnicas de trabalho e estilos, o curso visa
desenvolver a liberdade criativa singular de cada
criança. O objetivo é oferecer uma formação
a crianças que gostem de desenhar, além de
estimular o surgimento de novos quadrinistas
na Paraíba.
Igor Tadeu
Atua desde 2005 como ilustrador, mesmo
ano em que começou a produção de tiras e quadrinhos. Com o Coletivo WC, além de webcomics,
publicou tiras no jornal A União e na revista
Sanitário. Além de publicar duas revistas solo de
forma independente: One Hit Wonders (2012) e
Uma História em cada Garrafa (2013).
Thaïs Gualberto
É quadrinista e coordenadora de Quadrinhos da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, onde ministrou a oficina “Laboratório de
quadrinhos para iniciantes” e organizou as
atividades Espaço HQ, Encontro Regional Sobre
Histórias em Quadrinhos e Semana do Quadrinho Nacional. Também participou do Coletivo
WC e ministrou pela primeira vez uma oficina
de quadrinhos para crianças em julho de 2015.
Atualmente publica tirinhas diárias na Folha de
S. Paulo.

Crianças desenvolvem a arte dos quadrinhos durante oficina na Gibiteca da Funesc

Atentado em hospital
no Paquistão mata 69 e
deixa mais de 90 feridos
Página 15
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processo de impeachment

Senado decide se Dilma será julgada
Começa hoje, no plenário,
a fase de pronúncia,
2a etapa do processo
Karine Melo
Da Agência Brasil

Dividindo as atenções
com os Jogos Olímpicos do Rio,
começa nesta terça-feira, no
plenário do Senado, a fase de
pronúncia, a segunda do processo de impeachment contra
a presidente afastada Dilma
Rousseff. As regras foram definidas entre senadores e o
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo
Lewandowski, que vai presidir
a sessão.
Prevista para começar
às 9h, a cada quatro horas haverá intervalo de uma hora. O
presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), abrirá a
sessão e passará o comando a
Lewandowski.
No primeiro momento, o
ministro responderá às questões de ordem que deverão ser
apresentadas em até cinco minutos apenas por senadores.
Os parlamentares contrários
à questão de ordem também
terão cinco minutos para se
manifestar. Feito isso, Lewandowski decidirá sobre as demandas apresentadas, sem
possibilidade de contestação
dos senadores.
O passo seguinte é a leitura de um resumo do parecer
elaborado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o
mesmo aprovado na Comissão Especial do Impeachment
na última quinta-feira (4). Ele
terá 30 minutos para isso. Em
seguida, cada um dos 81 senadores poderá, em até dez
minutos, discutir o relatório. A
ordem será definida de acordo
com a lista de inscrição que estará aberta 24 horas antes, ou
seja, nessa segunda-feira.
Encerrada essa etapa, já
na madrugada de quarta-feira
(10) os autores da denúncia
contra Dilma Rousseff terão
até 30 minutos para reforçar
seus argumentos. Em seguida,

Votação
A partir daí, os senadores
começarão a se organizar para
a votação. Já é dado como certo
que haverá pedido das bancadas que apoiam Dilma Rousseff
para que a votação da fase de
pronúncia seja destacada. Assim, o painel de votação poderá ser aberto cinco vezes, uma
para um dos quatro decretos
que ampliaram a previsão de
gastos no Orçamento sem a
autorização do Congresso Nacional e outra pelas chamadas
pedaladas fiscais no Plano Safra, programa de empréstimo
a agricultores executado pelo
Banco do Brasil.
Na prática, a presidente
afastada só se salvaria de um
julgamento final e teria o processo arquivado, podendo retomar o mandato, se fosse absolvida de todas as acusações.
Se fosse considerada inocente
em um ou outro ponto, o julgamento final seria realizado em
clima mais leve e defensores
da petista acreditam que assim
poderiam conseguir mais votos a favor dela.
Antes da votação de cada
um dos crimes dos quais Dilma
é acusada, será concedida a palavra, por até cinco minutos, na
fase de encaminhamento, para
a manifestação de, no máximo,
dois oradores favoráveis e dois
contrários às conclusões do parecer do relator.
Na manhã desta quarta-feira, ao final dos encaminhamentos, os senadores poderão votar, por meio do painel
eletrônico. Para tornar Dilma
Rousseff ré e levá-la a julgamento são necessários votos
de metade mais um dos senadores presentes à sessão
(maioria simples). Desde que o
processo chegou ao Senado, o
presidente da Casa, Renan Calheiros, disse que não pretende
votar.

Rito do julgamento final

Caso o parecer não
atinja o mínimo de votos
necessários, o processo é
arquivado e a presidente
afastada retoma o mandato. Mas, se tiver apoio
da maioria simples dos
votos, a denúncia segue
para julgamento final.
A acusação terá até 48
horas para apresentar o
chamado “libelo acusatório” e um rol de seis
testemunhas. Na prática,
o documento consolida
as acusações e provas
produzidas. Os autores
da denúncia, os juristas
Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Paschoal, já adiantaram que
entregarão o libelo acusatório em 24 horas.
A defesa terá então
48 horas para apresentar
uma resposta, a contrariedade ao libelo, e também sua lista com seis
testemunhas. José Eduardo Cardozo, advogado
de Dilma, já disse que
usará todo o prazo.

FOTO: Antonio Cruz-Agência Brasil

pelo mesmo tempo, será a vez
de o advogado de defesa, José
Eduardo Cardozo, subir à tribuna do Senado para fazer as
suas alegações.

Todo o processo será
encaminhado ao presidente do Supremo que,
respeitando um prazo
mínimo de dez dias, poderá marcar a data para
o julgamento e intimar as
partes e as testemunhas.
O presidente do Senado defende o início
da fase final no dia 25
de agosto e que o julgamento, que pode durar
até uma semana, não
seja interrompido nem
no fim de semana. A data
será fixada por Ricardo
Lewandowski, somente
após a fase de pronúncia, se for o caso. Embora
não tenha se manifestado oficialmente sobre
o assunto, a previsão do
ministro é de que o julgamento comece no dia
29. Por enquanto, o magistrado já disse ao presidente da Comissão do
Impeachment, Raimundo
Lira (PMDB-PB), que não
pretende marcar sessões
no fim de semana.

O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, vai presidir a partir de agora os trabalhos do processo de impeachment de Dilma

1.519 empreendimentos

Governo vai reiniciar logo obras
inacabadas que custarão R$ 1,8 bi
Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Após analisar as obras paralisadas que gastam menos dinheiro
para conclusão, o Governo Federal
decidiu priorizar 1.519 empreendimentos para reinício imediato.
Os trabalhos serão retomados em
rodovias, quadras esportivas, creches, cidades históricas e aeroportos de pequeno porte . As obras
custarão entre R$ 500 mil e R$ 10
milhões cada uma.
Ao todo, R$ 1,8 bilhão será gasto
nas obras, que envolvem também recursos hídricos, prevenção em áreas

de risco e saneamento. A meta é que
elas sejam finalizadas até 2018.
De acordo com o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), que participou ontem à tarde de uma reunião no Palácio do Planalto para
discutir o assunto, cerca de 400
creches estão entre os empreendimentos informados por pelo presidente interino Michel Temer para
“início imediato”.
“Sabemos que esses locais são
um cemitério de obras, um rio de
dinheiro jogado no ralo”, afirmou
o senador após o encontro. Ele negou que a iniciativa tenha objetivo
eleitoral no ano em que ocorrerão

as eleições municipais. “Não vejo
como um ato político, mas sim
como ato de governo”, disse.
A determinação de criar uma
lista de obras consideradas prioritárias ocorreu há duas semanas
pelo Núcleo de Infraestrutura do
governo, que criou uma comissão
entre senadores e ministros.
Nessa segunda-feira, o grupo
se reuniu com Temer e com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, para avançar no assunto. Ficou
definido que R$ 685 milhões serão
gastos em saneamento e R$ 511,2
milhões na urbanização de assentamentos precários.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados do
PT entram com
ação contra
Marco Feliciano

definida pelo presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que disse que
antes vai consultar os líderes partidários.
O processo pedindo
a cassação do mandato
de Cunha no Conselho de
Ética foi aprovado, em
junho, por 11 a favor e 9
contra. Para o Conselho, o
peemedebista mentiu em
depoimento na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras,
em maio de 2015, sobre a
existência de contas bancárias de sua propriedade
no exterior.
Pouco antes do recesso parlamentar, em julho,
o texto já estava pronto
para ir ao plenário. Mas
vários recursos e manobras adiaram o procedimento. Deputados apontaram diversas manobras
de Cunha para escapar de

Deputadas do PT na Câmara entregaram à Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, do Ministério Público Federal (MPF), uma representação contra o deputado
Marco Feliciano (PSC-SP). O
documento reúne denúncias
de um suposto caso de tentativa de estupro, assédio sexual e agressão contra Patrícia
Lélis, jornalista e militante
do PSC Jovem, em junho. O
documento se baseia em informações da imprensa.
Erika Kokay (DF) explicou
que o objetivo das parlamentares é intensificar a apuração da
denúncia que envolve o deputado. “Não queremos ferir qualquer presunção de inocência.
Consideramos que denúncias,
como essa, não podem ser banalizadas e têm que ser investigadas”, afirmou. Além de Erika,
assinaram a representação as
parlamentares petistas Ana Perugini (SP), Luizianne Lins (CE)
e Margarida Salomão (MG).

Parecer que pede a cassação
de Cunha é lido em plenário
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

O parecer do Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados favorável
à cassação do mandato do
deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por
quebra de decoro parlamentar foi lido ontem no
plenário da Casa.
A leitura do parecer
foi feita pelo deputado
Hildo Rocha (PMDB-MA),
que presidia os trabalhos, logo após o início
da sessão, às 14h. Com
isso, abre-se o prazo de
duas sessões no plenário
para que o parecer entre
na pauta da Casa. A partir daí, o processo passa
a ter preferência sobre as
demais matérias, mas não
tranca a pauta.
Mesmo com a leitura, a data de votação será

uma possível cassação.
A leitura foi comemorada por alguns parlamentares que pediram
que a votação ocorra o
mais breve possível. “A
partir de agora nós temos
que marcar a data. E o
plenário soberanamente
vai decidir no voto. Queremos dar um desfecho a
uma situação tão grave”,
disse o líder do PPS, Rubens Bueno (PR).

Após a leitura,
abre-se o
prazo de duas
sessões para
que o parecer
entre na pauta
da Casa

Geral
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Padre citado no filme Spotlight se
suicida em presídio de Minas Gerais
FOTO: Reprodução/Internet

O caso do pároco brasileiro
ocorreu no ano de 2001
no Distrito de Mainart

Frei

Betto

Leo Rodrigues
Repórter Agência Brasil

O padre Bonifácio Buzzi, que estava preso por
pedofilia em um presídio
de Três Corações (MG), foi
encontrado morto nesse
domingo (7). Ele tinha 57
anos e estava em uma cela
individual. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) do Governo
de Minas Gerais, ele cometeu suicídio se enforcando
com uma teresa (corda) feita utilizando um lençol.
O caso do padre é citado no filme Spotlight,
um dos vencedores do Oscar 2016, que se baseia na
história real do trabalho
de repórteres do jornal
norte-americano The Boston Globe, que desvendou
como a Igreja Católica escondia crimes de pedofilia.
Em 2015, Bonifácio Buzzi
figurou na lista internacional de sacerdotes que
abusaram sexualmente de

Servidores da
AGU fazem ato
no Planalto contra
vetos à carreira

Servidores administrativos da Advocacia-Geral
da União (AGU) fazem uma
manifestação em frente ao
Palácio do Planalto. Segundo o presidente da Associação de Servidores da AGU,
Danton Freitas, o ato é em
repúdio a vetos feitos pelo
governo ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional
prevendo a criação de cargos e de um plano de carreira para a categoria.
De acordo com a associação, cerca de 200 servidores
participam do ato. Já a Polícia
Militar informou que ao todo
são cerca de 100. “Há ainda atos em pelo menos dez
estados. Todos criticando a
falta de um plano de carreira
administrativa, prevista no
projeto de lei aprovado pelo
Legislativo. Mesmo sem prever impacto financeiro, esses
pontos foram vetados. Nós
fomos informados de que a
ordem do veto partiu da Casa
Civil. Decisão que, por sinal,
foi tomada de forma arbitrária”, disse à Agência Brasil
Danton Freitas, presidente
da associação.
Ele informa que a área
administrativa da AGU tem
aproximadamente 1,5 mil servidores, número insuficiente,
segundo Freitas, o que acaba
sendo compensado por servidores requisitados de outros
órgãos. “Para dar conta de
suas atribuições administrativas, a AGU requisitou cerca
de 2,4 mil servidores. Muitos
deles com salários bastante
superiores aos nossos apesar
de terem as mesmas atribuições”, acrescentou.
Segundo Freitas, um técnico recebe cerca de R$ 3 mil,
e os analistas recebem R$ 5,5
mil, enquanto os salários dos
servidores requisitados chegam a R$ 20 mil.

opiniao.auniao@gmail.com

Politização das
Olimpíadas

Bonifácio Buzzi, 57 anos, foi encontrado morto na cela individual que ocupava e teria se enforcado

crianças e adolescentes.

Crimes em série
Ao fim do filme, junto
aos créditos, é apresentada
a lista de cidades onde esses crimes foram cometidos. Mariana (MG) é citada
por ser o município onde
Bonifácio Buzzi abusou de
um garoto de 9 anos. O caso
ocorreu em 2001 no Distrito de Mainart. O padre

foi condenado a 20 anos de
prisão e ficou preso entre
2007 a 2015, quando passou a cumprir a pena em
liberdade.
Entretanto, novas denúncias o levaram de volta
à prisão. Após ser colocado
em liberdade no ano passado, ele teria abusado sexualmente de dois meninos
na Zona Rural de Três Corações (MG).

A suspeita levou um
juiz da cidade a determinar
sua prisão preventiva. Bonifácio Buzzi foi encontrado
na última sexta-feira (5),
em Barra Velha (SC), numa
ação que contou com a cooperação de policiais catarinenses. No sábado, Bonifácio Buzzi deu entrada no
presídio de Três Corações
(MG), um dia antes de cometer o suicídio.

POLÊMICA

Antenas de celular não fazem
mal à saúde, dizem especialistas
Sabrina Craide

Repórter da Agência Brasil

A polêmica sobre a recomendação
de que as operadoras de telefonia retirem as antenas de celular de áreas
próximas a escolas públicas no Distrito
Federal trouxe o debate sobre a possibilidade de esses equipamentos fazerem mal à saúde da população. Mas,
segundo especialistas, não há estudos
que comprovem a relação da radiação
emitida pelas antenas com o surgimento de doenças.
O professor de Engenharia Elétrica Leonardo Menezes, da Universidade de Brasília (UnB), diz que é praticamente consenso que a exposição à
radiação das antenas não tem efeito
notável nenhum sobre a saúde. “O
que se estudou até hoje a respeito é
que não se encontrou nada que leve
a doenças como o câncer, por exemplo”, explicou.
Mas, segundo ele, ainda há dúvidas dos efeitos do uso prolongado
dos aparelhos de celular. “Já houve
dúvidas muito tempo atrás em relação às antenas, mas com o avanço das
pesquisas já se chegou à conclusão de
que, se houver efeito, é muito pequeno. É muito mais provável o efeito do
telefone em si do que da torre.”
Legislação
Ao exigir o cumprimento de uma
lei distrital de 2004 – que proíbe a instalação de antenas em áreas destinadas a atividades educacionais e prevê
a distância mínima de 50 metros dos
equipamentos de unidades imobiliárias –, o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios recomendou a
retirada de 32 antenas que ficam em
áreas de escolas. As operadoras dizem
que não podem cumprir a recomendação, porque não há onde realocar as
antenas.
Para o presidente da consultoria
de telecomunicações Teleco, Eduardo Tude, a legislação que restringe
a instalação das antenas é baseada
no desconhecimento técnico sobre

o tema. “A lei não reflete o conhecimento científico que se tem no
mundo sobre o assunto. Esse tipo de
restrição vem mais do medo e do desconhecimento, mas não tem nenhuma base científica.”
Ele lembra que, quando a lei foi
elaborada, já existiam estudos sobre o
assunto que demonstravam não haver
riscos à saúde. Segundo Eduardo Tude,
os limites colocados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para a instalação das antenas já trazem uma margem grande para garantir a segurança
da população.
Prejuízos à saúde
Ao propor a retirada das antenas
das escolas, o MPDFT considera que as
antenas em áreas urbanas provocam
impactos importantes na paisagem e
na qualidade de vida de quem mora
perto, além dos possíveis malefícios à
saúde. Segundo o órgão, pesquisas
apontam efeitos negativos possivelmente causados pelas radiações não
ionizantes oriundas dos aparelhos e
das antenas de celular, em especial, os
efeitos não térmicos, como distúrbios
do sono, crises epiléticas em algumas
crianças expostas à radiação de antenas, severa diminuição da produção
de leite, perda de massa muscular,
abortos espontâneos e ocorrência de
natimortos.
Os promotores consideraram que
as áreas escolares são frequentadas
por crianças e adolescentes, que, por
estarem em desenvolvimento físico e
mental, podem sofrer danos maiores
por causa da presença das antenas.
A Agência Nacional de Telecomunicações destaca que algumas pessoas
podem apresentar efeitos como aumento na temperatura do corpo quando expostas a campos eletromagnéticos intensos. Mas, segundo a agência,
a população em geral não se aproxima
o suficiente das antenas transmissoras
para sentir esses efeitos, pois o acesso às antenas é protegido por cercas
ou edificações que impossibilitam essa
aproximação.

As Olimpíadas são consideradas o único
evento internacional que congrega quase todas as
nações do mundo e no qual o espírito esportivo
supera qualquer intromissão política.
Parafraseando Caetano Veloso, de perto
nenhum evento é politicamente neutro. Hitler
fez de tudo para manipular os Jogos Olimpícos
disputados em Berlim, em 1936, e teve que
engolir a superioridade de atletas negros frente a
seus “arianos”.
Os EUA boicotaram as Olimpíadas de Moscou,
em 1980, em protesto contra a invasão do
Afeganistão pelos soviéticos. E agora, por razões
políticas (Ucrânia e Síria), a Rússia é impedida de
participar de certas modalidades esportivas na
Rio-2016 sob o pretexto de doping.
Será que entre os 206 países representados
no Rio apenas um, a Rússia, teve atletas
anabolizados por substâncias proibidas?
Acreditar que o COI (Comitê Olímpico
Internacional) paira acima de qualquer ideologia
é crível para menores de 10 anos... A Fifa também
pairava acima de qualquer suspeita de corrupção,
até que passou a ser intensamente investigada
depois de aprovar Moscou como sede da Copa do
Mundo de 2018.
As acusações de doping em atletas russos
foram feitas por Grigori Rodchenkov, ex-diretor
do laboratório de Moscou, que hoje vive exilado
nos EUA. Apontou como responsáveis o Ministério
dos Esportes russo e a FSB (Serviço Federal de
Segurança), antiga KGB.
O COI criou uma comissão supostamente
independente para analisar as acusações. A
conclusão foi culpar a entidade olímpica russa
e, de quebra, o governo de Putin. Daí o apoio
do COI à IAAF (Federação Internacional de
Atletismo) ao decidir suspender atletas russos das
Olimpíadas do Rio, justamente em modalidade
na qual tradicionalmente se destacam. A IAAF
sugeriu ainda que aqueles que comprovarem não
terem sido dopados participem dos jogos como
“neutros”, e não sob a bandeira da Rússia...
Por sua vez, a Federação Internacional
de Halterofilia (IWF) reduziu o número de
levantadores russos na Rio-2016, devido “ao
problema de doping no esporte russo.”
Por que não se dá ouvidos à sugestão da
atleta russa Yelena Isinbáyena de rever os laudos
antidopagem de diversos atletas olímpicos, e não
só dos russos?
Em um evento que congrega 206 países,
mais do que a própria ONU, que possui hoje 193
filiados, como fazer do esporte algo parecido
à música, que está acima de qualquer disputa
política?
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Braço do Taleban assume ataque
que deixou 69 mortos no Paquistão
Um colégio de advogados
de uma província foi o alvo
do atentado terrrorista
Da Agência Estado
Quetta, Paquistão - Uma
facção dissidente do Taleban no Paquistão reivindicou a responsabilidade pelo
ataque suicida em um hospital na cidade Quetta, que
matou ao menos 69 pessoas
e deixou mais de 90 feridos.
Em um comunicado,
Ahsanullah Ahsan, porta-voz do grupo militante
Jamaat-ul-Ahrar, disse que
seus homens mataram Bilal
Kasi, presidente do colégio
de advogados da província
do Baluchistão, e os diversos advogados que se reuniam no hospital após a sua
morte.
A explosão ocorreu em
um momento em que cerca

de 100 advogados e jornalistas se concentravam no
hospital após a morte de
Kasi, que foi assassinado a
tiros por um grupo de homens. Ele estava a caminho
de seu escritório.
Testemunhas descreveram as cenas como terríveis,
com inúmeros corpos espalhados e feridos gritando
por ajuda.
“Foi um ataque suicida”, disse Zahoor Ahmed
Saeed Afridi, um policial da
cidade. Afridi disse também
que tanto o assassinato do
advogado quanto o ataque
no hospital tinham ligação.
Noor Ahmed, cirurgião-chefe adjunto do hospital
para as vítimas de crimes
violentos, disse que eles estavam tratando cerca de 50
feridos no bombardeio. “O
que eu posso confirmar até
agora é que 53 pessoas foram mortas”, disse Ahmed.

FOTO: Dar Yasin-Associated Press/Estadão Conteúdo

ACUSADO DE ESPIONAGEM

Irã enforca o cientista
nuclear Shahram Amiri
Da Ansa Brasil
O cientista nuclear iraniano Shahram Amiri foi
executado pelo governo de
Teerã sob a acusação de espionagem. “Shahram Amiri,
que facilitava ao inimigo informações sigilosas, foi enforcado”, informaram autoridades locais.
Segundo o governo de
Teerã, o especialista, que um
dia foi considerado um herói
nacional, teria enviado informações secretas aos Estados
Unidos. Amiri desapareceu
em 2009, durante uma peregrinação a Meca, e reapareceu 13 meses mais tarde,
em Washington. Ele disse ter
sido sequestrado por agentes da Agência Central de Inteligência (CIA), dos Estados

Unidos, que o haviam submetido a pressões psicológicas intensas para revelar segredo do programa nuclear
iraniano.
Em Teerã, ele foi recebido com homenagens pelo
governo e familiares. O governo dos Estados Unidos,
por sua vez, sempre sustentou que ele permaneceu no
país por vontade própria.
Em 2011, Amiri foi preso e
condenado por traição. Desde então, permanecia detido
em um local não revelado
por Teerã.
Após anos de tensão,
Irã assinou no ano passado
um acordo sobre seu programa nuclear, que Washington
acreditava ter fins bélicos,
enquanto Teerã afirmava ser
pacífico.

Muçulmanos mascarados da Caxemira enfrentam a polícia durante protesto contra o governo em Srinagar, na Índia

MAIS DE MIL PRESOS

Protestos violentos na Caxemira
Da Agência Estado
Srinagar, Índia(AE) - A polícia
da Índia prendeu mais de 1.000
manifestantes na Caxemira indiana, em uma tentativa de conter as
violentas manifestações na região
do Himalaia, disse o inspetor-geral, Javaid Syed Mujtaba Gillani,
nessa segunda-feira
Segundo Gillani, as prisões
foram feitas ao longo das últimas
duas semanas em uma tentativa
de acabar com um mês de protestos que deixaram ao menos 55 civis e dois policiais mortos, além de
milhares de feridos.
Os confrontos começaram
após a morte de Burhan Wani,
líder do grupo separatista Hizbul

100 ANOS DA APARIÇÃO

Mujahideen, no dia 8 de julho.
Desde então, o governo decretou
um toque de recolher e cortou as
redes de internet e telefonia móvel. Wani morreu ao lado de dois
membros de sua organização em
um tiroteio contra as forças de segurança na localidade de Kokernag (sul).
Milhares de pessoas desafiaram o toque de recolher e participaram de protestos, levando a
confrontos muitas vezes entre os
residentes que atiravam pedras e
as forças do governo que disparavam balas, gás lacrimogêneo e
chumbo de espingarda.
Nessa segunda-feira, tropas
patrulhavam as ruas cercadas de
arame farpado, e reforçaram o

toque de recolher. Lojas e escolas
foram fechadas por questões de
segurança.
A região da Caxemira está
dividida entre Índia e Paquistão
desde a independência dos dois
países em 1947 dos colonialistas
britânicos. Desde então, os dois
lados reclamam a soberania. A Índia acusa o Paquistão de armar e
treinar rebeldes da Caxemira para
lutarem pela independência. Já o
Paquistão nega a acusação, dizendo que isso é algo moral e apoio
político.
Mais de 68 mil pessoas, a
maioria civis, foram mortos desde
que os grupos rebeldes começaram a lutar entre si em 1989 e em
uma repressão subsequente.

JAPÃO

Portugal prepara festa
da Virgem de Fátima

Imperador quer abdicar do trono

Marieta Cazarré

Tóquio (AE) - Em um raro
pronunciamento na TV, o imperador do Japão, Akihito, deu
a entender nessa segunda-feira que ele queria abdicar de
seu cargo por causa da idade
e problemas de saúde, dando
início à mudança potencialmente significativa no sistema
imperial na era pós-guerra,
uma vez que a Constituição japonesa não contempla a troca
de cargo em vida.
“Quando o imperador
tem problemas de saúde e
sua condição se torna grave,
me preocupa que, como já
vimos no passado, a sociedade chegue a um impasse
e as vidas das pessoas sejam
afetadas de várias maneiras”,
disse o imperador que tem
82 anos, em um pronunciamento de 10 minutos.
“Fico preocupado que
possa se transformar em algo
difícil realizar minhas responsabilidades como símbolo do
Estado, como venho fazendo

Da Agência Brasil

A comissão organizadora do centenário das aparições de Nossa Senhora de
Fátima, em Portugal, preparou uma extensa programação para comemorar o evento religioso, em maio do ano
que vem. Para a Igreja Católica, é um acontecimento
histórico.
Haverá ciclos de música
sacra, produção de documentários, lançamento de livros,
exposições, concertos, performances, fóruns de estudo,
apresentação de coros infantis, oficinas musicais criativas
e oficinas de esculturas, entre
outras atividades.
A comemoração do centenário remete ao ano de
1917, quando três pequenos
pastores – os irmãos Francisco e Jacinta e Lúcia, prima
dos dois – afirmaram ver a
imagem de Nossa Senhora

na Cova da Iria, local a 2,5
quilômetros da cidade de
Fátima.
Segundo relatos da época, naquele ano, Nossa Senhora teria aparecido várias
vezes para as três crianças
entre maio e outubro. No dia
13 de outubro, uma multidão teria presenciado o chamado Milagre do Sol, quando, repentinamente, uma
chuva que caía cessou e as
roupas das pessoas secaram
instantaneamente.
Ainda para a programação do centenário, serão
produzidos spots de rádio
com personalidades que
farão depoimentos sobre
Fátima, haverá um mural
online para os peregrinos
deixarem recados e lançamento de jogos infantis para
tablets. Estão previstas também visitas a mosteiros e
dioceses portuguesas, além
de concursos de jornalismo
e fotografia.

FOTO: Associated Press/Estadão Conteúdo

Da Agência Estado

O imperador Akihito fez
um pronunciamento na
TV e deu a entender que
quer abdicar do trono
por problemas de saúde

até agora”, afirmou Akihito, se
referindo à possibilidade de
abdicar nos próximos anos.
Em um tom de despedida, Akihito resumiu o seu reinado de quase 28 anos como
nunca tinha feito antes e que
descreveu o papel imperial
dizendo que tem esperanças
de passar o cargo para seu

filho mais velho, o príncipe
Naruhito.
Porém, o imperador, que
assumiu o trono em 1989
após a morte do pai, Hirohito,
evitou se referir diretamente a sua intenção de deixar
o cargo, pois a Constituição
japonesa não contempla a sucessão ao cargo em vida.

Este é o segundo discurso que o monarca faz desde
que assumiu o Trono do Crisântemo, em 1990.
Antes disso, o imperador
só tinha se dirigido pela televisão ao povo japonês em 16 de
março de 2011 por causa do
terremoto e tsunami que devastaram o nordeste do país.
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INSS vai convocar
1,6 milhão de
trabalhadores
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Cidadania LGBT

Governo realiza Feira de Saúde em Campina Grande
A Praça Clementino Procópio, em Campina Grande,
será o ambiente para práticas
de saúde e cidadania LGBT,
nesta quarta-feira (10), das
8h às 13h, no Centro da cidade. A atividade integra a
I Feira de Serviços de Saúde
e Cidadania LGBT realizada
pelo Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado
da Mulher e da Diversidade
Humana, em parceria com
Espaço LGBT, Secretaria de
Saúde e Hospital Clementino
Fraga.
Serão oferecidos serviços de testagens de glicemia,
hepatites, HIV e aferição de
pressão, além de orientação
sobre como ter acesso aos
serviços oferecidos pelo Centro Estadual de Referência
dos Direitos de LGBT e Enfrentamento à Homofobia da
Paraíba - Espaço LGBT.
Segundo a secretária da
Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares, será
um momento para divulgação dos serviços para população LGBT que mora em cidades do interior do Estado.
“Escolhemos Campina Grande para iniciarmos um trabalho de orientação, práticas
de saúde e orientação para
esta população”, afirmou.
“Vamos mostrar quais
serviços estão funcionando,
a exemplo do Ambulatório
de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba e do Centro Estadual de
Referência da Mulher Fátima
Lopes. Também teremos distribuição de materiais educativos e informativos sobre
os serviços e prevenção às
DST/Aids/HV”, afirma a secretária Gilberta Soares. O
evento será encerrado com
apresentação artística do
Grupo Teatral Cia. da Saúde e
do Sorriso.

AMÉRICA LATINA E CARIBE

País lidera ranking de mortes por bala perdida
Da Agência Brasil

O Brasil é o país com maior
número de mortes por balas perdidas entre os países da América
Latina e Caribe durante os anos
de 2014 e 2015, segundo relatório
do Centro Regional das Nações
Unidas para a Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América
Latina e Caribe (Unlirec, sigla em
inglês), órgão da Organização
das Nações Unidas (ONU). Os dados foram contabilizados a partir
de casos divulgados pelos meios
de comunicação em 27 países.
O ranking internacional mostrou que, das 741 ocorrências envolvendo balas perdidas na América Latina e Caribe, 197 foram no
Brasil, resultando em 98 mortos
e 115 feridos. No segundo lugar,
está o México com 116 casos (55
mortos e 77 feridos), seguido da
Colômbia com 101 ocorrências
(40 mortos e 74 feridos). No total,
na América Latina e Caribe foram
registrados 455 feridos e 371 mortos por bala perdida.
Explicações
De acordo com a entidade,
essa situação é consequência da
proliferação de armas pequenas
e de munições, combinadas com
uma série de variáveis institucionais, sociais e econômicas, que
tem dado lugar a níveis inaceitáveis de violência armada na
região.
“Esse estudo dá alguns
diagnósticos importantes, porque, em muitos casos, o discurso
das autoridades, principalmen-

PROTESTOS NAS ARENAS

Retirada de torcedor
é ilegal, diz Ayres
Da Agência Brasil
O primeiro fim de
semana de competições
dos Jogos Olimpícos do
Rio 2016 ficou marcado
não só pelas emoções
esportivas dentro de
campos, ginásios e quadras, mas também pela
retirada de espectadores de locais de prova
por gritarem ou portarem camisas e cartazes
com mensagens contra
o presidente interino
Michel Temer.
Apesar de causar
estranheza ao público,
a medida está prevista
em normas estipuladas
pelo Comitê Organizador da Rio 2016, que
proíbe
expressamente manifestações “de
cunho político e religioso”, que já têm validade

FOTO: Reprodução/Internet

Camila Boehm

desde jogos anteriores.
Para o ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) Ayres Britto,
salvo a ocorrência de insultos ou de ruídos que
possam atrapalhar as
provas, tais manifestações não são suficientes
para justificar a expulsão de espectadores dos
eventos esportivos, pois
se inserem em princípios fundamentais da liberdade de expressão e
da cidadania, como definidas pelo texto constitucional.
O advogado e jurista Daniel Sarmento,
professor titular de Direito Constitucional da
Univerdade Estadual do
Rio de Janeiro (Uerj),
destaca a falta de amparo legal das normas
do Comitê Rio 2016.

Proliferação de armas e de munições é uma das principais causas do aumento do número de vítimas de balas perdidas

te aqui no Brasil, é de como se
a bala perdida fosse uma coisa que não tem o que se fazer
para evitar”, diz Bruno Langeani, coordenador da área de Sistemas de Justiça e Segurança
Pública do Instituto Sou da Paz.
Segundo ele, a pesquisa mostra
que, conhecendo um pouco mais
sobre como esses fenômenos
acontecem e quem eles vitimam,
é possível propor soluções.
O especialista diz que é importante comparar os países e
apresentar o contexto em que
as balas perdidas acontecem.
“[Aqui] você tem uma importância grande das operações da polí-

cia em favela, que é algo que está
bastante em voga com a questão
das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A própria escolha de qual
arma de fogo você compra para
as polícias interfere na quantidade de casos de balas perdidas”,
disse, ao explicar que armas de
alto calibre têm maior potencial
de atravessar obstáculos e atingir
pessoas que não estão envolvidas
na operação policial.
Motivação
Há um grande número de
casos classificados como motivação não identificada (31%)
sobre o tipo de violência relacio-

nado aos casos de balas perdidas
na América Latina e Caribe, pois,
no momento da notícia e do registro, não se tem, muitas vezes,
elementos ou pistas que ajudem
na identificação.
Logo em seguida no ranking, aparece a violência de
gangues com 15% dos casos, seguida por criminalidade organizada, com 14%, e crimes comuns
ou roubos armados, com 12%. A
violência social ou interpessoal
foi a causa de 10% dos casos e,
em 9%, foi identificada a prática de disparar para o alto em
comemorações ou advertências,
segundo a pesquisa.

APENAS 12% DE VEREADORAS

País avança pouco na equidade de gênero
Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

São Paulo - Adriana Vale
Mota, do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal,
apresenta análise sobre evolução do número de candidatas a
vereadoras e prefeitas durante
Seminário Nacional Desafios
para a Igualdade de Gênero e
Raça nas Eleições Municipais
em 2016, realizado pelo Instituto Patrícia Galvão.
O percentual de vereadoras eleitas no País nas últimas eleições municipais em
2012, de apenas 12%, revela
que a equidade de gênero na
política ainda está longe de
ser alcançada.
O assunto foi debatido
ontem, na capital paulista,
no seminário Desafios para
a Igualdade de Gênero nas
Eleições Municipais de 2016.
O evento foi promovido pelo
Instituto Patrícia Galvão. Segundo dados coletados pelo
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)
e pelo Centro Feminista de

Estudos e Assessoria (Cfemea), em 2012 venceram as
eleições 7,65 mil vereadoras
(12% do total), contra 49,78
mil vereadores. Candidataram-se 134 mil mulheres
(31% do total) e 286 mil homens.
“Um dos pilares da democracia é que as mulheres
participem. As estimativas
dizem que, no Brasil, levaremos 150 anos para atingir
a paridade entre homens e
mulheres. O país está entre os
60 com pior desempenho da
presença da mulher no Parlamento”, disse a pesquisadora
Adriana Vale Mota, do Ibam.
A Lei de Cotas estabelece um percentual mínimo
de 30% de mulheres no total
de candidaturas à Câmara
dos Deputados, Assembleia
Legislativa e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cargos como prefeita, governadora e presidente, portanto,
não estão incluídos.
Apesar disso, o percentual de mulheres ocupando
cargo de prefeita foi impul-

sionado pela Lei de Cotas,
tendo crescido nas últimas
eleições. Em 2012, foram
eleitas 665 prefeitas (12%
do total), contra 4,95 mil
prefeitos. Candidataram-se
2 mil mulheres (13% do total), contra 13 mil homens.
Em 2008, foram eleitas 504
prefeitas, ou seja, 9,07% do
total. Em 2004, eram 404
prefeitas (7,3% do total).
“Existe um crescimento,
que, em tantos anos, é muito
pequeno, não corresponde à
capacidade das mulheres e
ao desejo de se verem representadas. A política de cotas,
indiretamente, trouxe um
empoderamento das mulheres. Quando a gente começa a
ser vereadora, também quer
ser prefeita e ocupar outros
cargos majoritários. Um efeito que acontece nas Câmaras
de Vereadores tem impacto
também nas prefeituras”,
avalia Adriana.
Luís Felipe Miguel, docente do Instituto de Ciência
Política da Universidade de
Brasília, mostra a importân-

cia da presidente eleita Dilma
Rousseff nesse contexto. “A
presença da Dilma na Presidência tem um componente
simbólico, de mostrar para as
meninas que política também
é lugar de mulher. Elas têm
pouca ambição porque política é um espaço só de homens.
A mulher, no início da sua socialização, entende que não é
bem-vinda. Por isso, o fato de
a campanha contra Dilma ter
tido componentes misóginos
é tão grave”, disse ele.

“As estimativas
dizem que
levaremos 150
anos para atingir
a paridade entre
homens e
mulheres”, diz
pesquisadora
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APOSENTADOS E TRABALHADORES

Governo vai convocar 1,6 milhão
FOTO: Reprodução internet

Beneficiários sem perícia
há 2 anos serão chamados
a partir de setembro
O governo federal vai
convocar 1,1 milhão de
aposentados por invalidez
e 530 mil trabalhadores
que recebem auxílio-doença para a revisão dos benefícios. A previsão é de que,
no início de setembro, os
beneficiários que não passaram por perícia nos últimos dois anos comecem
a ser chamados às agências do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). A
convocação não vale para
aposentados por invalidez
com mais de 60 anos.
A revisão dos benefícios
foi regulamentada na última sexta-feira (5) por uma
portaria
interministerial
– Fazenda, Planejamento
e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Segundo o texto, tanto os
aposentados por invalidez
quanto aqueles que recebem auxílio-doença serão
chamados por ordem de idade: mais jovens primeiro.
Regras
No caso do auxílio-doença, a ordem será iniciada pe-

Agressões a
muçulmanos
aumentam no
Rio de Janeiro

Agressões a muçulmanos
aumentaram no Rio de Janeiro, desde a prisão de um grupo
suspeito de planejar atentados
durante a Olimpíada Rio 2016.
O fato foi relatado ontem pelo
vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas
(UNI), Ali Hussein Taha, ao ministro da Justiça, Alexandre de
Moraes, na Superintendência
da Polícia Federal do Rio de
Janeiro, onde se reuniram para
tratar dos casos de discriminação e intimidação de muçulmanos no Brasil. Taha criticou
o papel da mídia na estigmatização do muçulmano como
terrorista.
“Na realidade somos
brasileiros, somos quase 1,5
milhão e meio de brasileiros
muçulmanos no território nacional há várias gerações. Somos brasileiros acima disso e
a religião não pode tratar nem
mais nem menos os brasileiros
e foi essa a questão que viemos
tratar aqui com o ministro.
Apresentamos proposta para
trabalho conjunto e vamos
aguardar a evolução disso”, disse o presidente da UNI.
Taha citou o caso de uma
muçulmana que foi agredida
fisicamente em Copacabana,
na zona sul da cidade, no último dia (6). “Toda vez que a imprensa solta uma notícia ligando o terrorismo ao islamismo,
lógico, que isso acontece”, disse o líder islâmico. O ministro
da Justiça disse ser inadmissível que toda uma religião seja
confundida com terrorismo:
“O islamismo é uma religião
que tem o maior número de
seguidores individualmente
do mundo, que professa os
mesmos ideais da religião católica, do cristianismo, e não
podemos confundi-los com
criminosos que praticam
atos terroristas”, disse ele.

PB tem 10 congresso
de logística no Unipê
Com o tema “Novos Rumos da
Logística Paraibana”, o I Congresso
Paraibano de Logística será realizado
nos dias24 e 25 deste mês no Centro
Universitário de João Pessoa - Unipê. O evento irá debater problemas
logísticos do Estado da Paraíba. As
inscrições são gratuitas e devem ser
feitas por meio de formulário disponível no portal unipê. A abertura e o
credenciamento para o evento serão
realizados no auditório do Unipê, a
partir das 18h. Para discutir os assuntos relacionados com a temática
principal, o evento contará com a
participação de representantes de
empresas e instituições.

Polícia investiga
estupro coletivo

Aposentados por invalidez e os que recebem auxílio-doença serão chamados por ordem de idade e os mais jovems serão os primeiros

los benefícios concedidos
sem a data de encerramento
ou sem data de comprovação
da incapacidade (com auxílio de ação judicial ou não),
seguido pelo tempo de manutenção do benefício e pela
idade do segurado – os mais

jovens deverão ser convocados primeiro.
Já no caso das aposentadorias por invalidez, a
prioridade de atendimento
será aos segurados mais
jovens. Em seguida, serão
realizadas perícias nos

aposentados que recebem
o benefício há mais tempo.
“O Fundo de Previdência é constituído com recursos dos trabalhadores e
empregadores. Fazer o uso
adequado disso é a melhor
forma que temos de promo-

PROMOÇÃO DO TURISMO

ver justiça na concessão de
benefícios. Esse é um desafio que estamos nos impondo”, ressaltou o secretário
executivo do Ministério do
Desenvolvimento Social e
Agrário (MDSA), Alberto
Beltrame.

Revista Caras com ensaio na
Paraíba chega às bancas amanhã
A edição da revista Caras desta semana vai ter
como destaque a atriz global
Bárbara Reis, que fez um ensaio fotográfico em diversos
pontos turísticos da Paraíba
em junho. A publicação chega às bancas de todo o Brasil, a partir desta quarta-feira (10). Bárbara participou
da primeira fase da novela
Velho Chico interpretando a
personagem Doninha.
Na Paraíba, a atriz conheceu diversos pontos
turísticos, como a Costa do
Conde, as praias urbanas
de João Pessoa, o pôr do
sol na Praia do Jacaré, em
Cabedelo, além de ter visi-

tado Galante, e o Maior São
João do Mundo, em Campina Grande. Sempre ao lado
do fotógrafo Marcos Salles,
Bárbara fazia questão de
postar nas redes sociais o
seu deslumbramento com a
Paraíba.
Em suas postagens no
Instagram, Bárbara Reis
afirmou estar conhecendo
um dos “lugares mais belos
que já visitou”, como o pico
do Castelo da Princesinha,
ou então a Praia de Coqueirinho, litoral sul paraibano,
quando destacou a energia do mundo, com a maior
criadora dos locais paradisíacos que estava conhe-

cendo. “Paraíba, vou te matar! Deixa de ser linda! Não
aguento! Paraibanos vocês
são privilegiados!”, enfatizou a atriz. A presidente da Empresa Paraibana
de Turismo (PBTur), Ruth
Avelino, disse que a vinda
de Bárbara Reis para a Paraíba faz parte de uma ação
de marketing que valoriza o
potencial turístico do Estado, permitindo que personalidades de meio artístico
conheçam mais de perto as
nossas belezas, transmitindo as suas impressões
para um público mais dirigido, que tem o perfil diferenciado como os leitores

da revista. “É uma mídia
espontânea que traz muito
retorno para nós”, pontuou
a executiva. A revista Caras, segundo Ruth Avelino,
já está se programando para
retornar à Paraíba, desta vez,
com uma artista paraibana.
Os contatos já estão bastante adiantados para essa nova
parceria e a presidente da
PBTur preferiu ainda não revelar o nome do artista.
A vinda da atriz para a
Paraíba foi uma ação da PBTur
(Empresa Paraibana de Turismo), que contou com a parceria do Mussulo by Mantra,
Luck Receptivo e do restaurante Canoa dos Camarões.

DIPLOMAS MÉDICOS

Exame de revalidação tem as
inscrições abertas até o dia 17
Estão abertas até as 23h59 do
dia 17 próximo as inscrições para
o Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos Expedidos
por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida). O edital
com as normas do exame foi publicado na quarta-feira, 4. Os valores
das taxas de inscrição para cada
uma das duas etapas são de R$ 100
e R$ 300, respectivamente.
Para participar do exame, é
preciso ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no país e
apresentar o número do Cadastro
de Pessoa Física (CPF) emitido pela
Receita Federal. O diploma de medicina deve ser expedido por instituição de educação superior estran-

geira reconhecida pelo Ministério
da Educação do país de origem, ou
órgão equivalente, e autenticado
por autoridade consular brasileira.
A primeira etapa da prova,
escrita, terá questões objetivas, de
múltipla escolha, e questões discursivas. Na segunda etapa, o candidato deve passar por uma avaliação
prática de habilidades clínicas, com
tarefas específicas distribuídas em
dez estações de trabalho.
A data da primeira fase está
prevista para 11 de setembro. A
prova objetiva terá duração de
cinco horas e será aplicada das 8h
às 13h. Em seguida, os candidatos
terão três horas para fazer a avaliação discursiva, das 15h às 18h.

A divulgação dos resultados dessa
etapa deve ocorrer em 14 de outubro. A segunda fase está prevista
para os dias 12 e 13 de novembro.
O resultado será divulgado na data
provável de 26 de dezembro.
O Revalida consiste em um processo unificado para revalidação
de diplomas médicos estrangeiros
compatíveis com as exigências de
formação das universidades brasileiras. É uma ação articulada entre
os ministérios da Educação e da
Saúde. Em 2015, o exame teve 4,2
mil inscritos, dos quais 50,3% conseguiram a revalidação do diploma. As inscrições devem ser feitas
exclusivamente na página eletrônica do exame.

Uma vendedora de 22 anos
denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo, na madrugada de domingo, 7, em Penápolis,
interior de São Paulo. Ela contou ter
sido abordada em um bar da cidade
e colocada à força em um carro por
quatro rapazes. Levada a um motel,
na rodovia Assis Chateaubriand,
ela foi obrigada a manter relações
sexuais como todos eles. Os jovens
usaram os celulares para filmar a
violência sexual. A polícia já identificou os suspeitos, mas eles não
tinham sido ouvidos até a tarde
dessa segunda-feira, 8.

Egípcias usam véu
e calça em jogo
O registro de uma disputa de
bola na rede é uma das principais
imagens dos jogos olímpicos no
Rio. A fotografia mostra as jogadoras do Egito e da Alemanha em
uma partida de vôlei de praia, no
domingo, 7. O contraste entre os
uniformes das atletas chama atenção: Doaa Elgobashy, de 19 anos,
usa calça e hijab (véu sobre a cabeça), enquanto Kira Walkenhorst,
25 anos, usa biquíni. No entanto
a notícia vai além da vestimenta,
Doaa e sua colega Nada Meawad,
18 anos, devem ser reconhecidas
por formarem a primeira dupla do
Egito a disputar uma Olimpíada na
modalidade vôlei de praia.

Racismo: Normani
deixa o Twitter
No último domingo, Normani
Kordei, uma das integrantes do Fifth
Harmony, decidiu dar um tempo no
Twitter após uma série de mensagens
denegrindo sua cor. Em seu perfil na
rede social, ela postou um texto que
diz: “Eu estou dando um tempo no
Twitter por enquanto. Pelos últimos
quatro anos, sendo uma figura pública,
eu aprendi a criar uma ‘blindagem’ para
críticas e para aqueles que não gostam
de mim. Durante a última semana e nas
últimas 48 horas eu não fui apenas vítima de cyberbullying, mas de bullying
racial com tuítes e fotos tão horríveis
e com conteúdos racistas que eu não
posso me sujeitar mais ao ódio”.

Louro José renova
votos de casamento
Tom Veiga, conhecido por ser
intérprete do boneco Louro José no
Mais Você chamou atenção no mês
passado, quando discutiu em plenas redes sociais com sua esposa,
Alê Veiga, que não havia gostado de
uma tatuagem feita em sua homenagem. As coisas parecem ter voltado ao normal, e o casal resolveu
fazer a renovação de votos de seu
casamento, 10 anos após a cerimônia. “Vegas é mágico!”, postou Alê,
em referência ao palco escolhido
para o momento. Teve até pose ao
lado de um “Elvis Presley”.
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Material de construção

Caixa disponibiliza R$ 7 bilhões para o Construcard
Foto: Reprodução/Internet

Aline Bronzati

Venda de veículos
importados cresce

Agência Estado

A Caixa Econômica Federal anunciou a disponibilização de R$ 7 bilhões para o
Construcard, linha de crédito
para financiamento de material de construção, até o fim
de 2017. O produto foi reformulado, conforme antecipou
o jornal O Estado de S. Paulo no mês passado, para dar
mais agilidade e segurança à
operação e melhorar a qualidade do atendimento.
A cifra de R$ 7 bilhões,
conforme o vice-presidente
de Negócios Emergentes da
Caixa, Fabio Lenza, é inicial.
“Nessa nova fase do produto,
colocamos à disposição do setor, inicialmente, R$ 7 bilhões
até o fim de 2017, valor que
poderá ser aumentado, caso
haja maior demanda. O objetivo é incentivar o segmento
de materiais de construção”,
diz ele, em nota à imprensa.
O valor é também maior
que o próprio saldo da carteira do Construcard, hoje
de R$ 6,4 bilhões, conforme
o banco. O produto visa a financiar a aquisição de materiais para construção, reforma ou ampliação de imóvel,
com prazo de até 240 meses e
seis meses de carência. Também podem ser financiados

A venda de veículos importados no Brasil cresceu 19,7% em
julho na comparação com o mês
anterior, de acordo com balanço
divulgado nessa segunda-feira, 8,
pela Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes
de Veículos Automotores (Abeifa).
No mês, foram comercializados
3.337 unidades das 18 marcas
filiadas à entidade, contra 2.788
unidades de junho. Na comparação
de julho com o mesmo período do
ano passado, o setor apresentou
queda de 37,1%.

Mercado reduz para
3,23% queda do PIB

Recursos também são destinados a financiar reforma ou a ampliação de imóvel com prazo de até 240 meses e seis meses de carência

móveis planejados e equipamentos para aquecimento
solar. A Caixa informa ainda
que divulgará em breve novas estratégias de estímulo
ao Construcard, como parcerias com lojistas para a oferta de descontos e premiação
para os clientes que fizerem
compras em seus estabelecimentos. Nos últimos meses,
o banco anunciou uma série

Recuperação judicial:
pedidos crescem 75,1%
Agência Estado
O Brasil registrou de janeiro a julho 1.098 pedidos
de recuperação judicial de
empresas, 75,1% a mais do
que as 627 solicitações registradas no mesmo período de
2015, apontou o Indicador
Serasa Experian de Falências
e Recuperações.
Em julho, as recuperações judiciais subiram 4,2%
ante junho e avançaram
29,6% ante o mesmo mês
do ano passado. As falências apresentaram 1.058

pedidos no País de janeiro a
julho, um aumento de 9,0%
em relação aos mesmos sete
meses de 2015. No sétimo
mês de 2016, ocorreu uma
queda de 3,1% das solicitações de falências ante junho,
mas foi apurado um aumento de 9,2% em comparação
com julho de 2015.
De acordo com a Serasa
Experian, há sinais de leve
melhora da economia, mas
ainda pesam sobre as empresas o fraco nível de atividade
no País e os juros altos no sistema de crédito financeiro.

IMPOSTO DE RENDA

Receita abre consulta
ao 30 lote de restituição
Daniel Lima

Repórter da Agência Brasil

A Receita Federal abriu
ontem, a partir das 9h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto Renda
Pessoa Física de 2016. Foram
liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a
2015. O crédito bancário será
feito no próximo dia 15.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet
ou ligar para o Receitafone
146. A Receita disponibiliza
ainda aplicativo para tablets
esmartphones que facilita a
consulta às declarações e à
situação cadastral no CPF. Na
consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível

acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas
pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte
pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de
declaração retificadora.
Caso o valor não seja
creditado, o contribuinte
poderá entrar em contato
pessoalmente com qualquer
agência do BB ou ligar para a
Central de Atendimento por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001
(demais localidades) e 0800729-0088 (telefone especial
exclusivo para deficientes
auditivos) para agendar o
crédito em conta-corrente ou
poupança, em seu nome, em
qualquer banco

de medidas para estimular o
setor de construção no sentido de liberar mais R$ 16
bilhões para construtoras e
pessoas físicas.
O banco reabriu o Plano Empresário - linha para
financiamento das obras,
paralisada desde o início
de 2015. Para ter acesso ao
crédito, as construtoras terão de ter 20% das unidades

vendidas, patamar inferior
ao exigido pelos privados,
em torno de 35%, mas que
já chegou a 50%. Também
ampliou os limites de financiamento para imóveis
novos (de 70% para 80%
do valor do bem) e usados
(de 60% para 70%), além
de dobrar de R$ 1,5 milhão
para R$ 3,0 milhões o valor
limite das unidades que po-

dem ser financiadas. Além
disso, a Caixa iniciou nessa
segunda-feira, 8, a “Semana
Construcard”, em parceria
com a Associação Nacional
dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Até sexta-feira (12), o
banco oferece taxa de juros
de 1,95% ao mês para clientes com mais de seis meses
de relacionamento.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Procon-PB realiza mais de
8 mil ações em seis meses
A Superintendência de Autarquia
de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon-PB) divulgou, nessa segunda-feira (8), o balanço semestral de atendimento ao consumidor paraibano que
atingiu a marca de 7.749 apenas na sede,
localizada no Centro de João Pessoa.
Os números integram os dados
totais da Paraíba, os quais atingiram
a quantia de 8.538 atendimentos nos
núcleos de Pombal, Cajazeiras, Cuité,
Sumé, Itaporanga, Patos, São Bento,
Unesc e Casa da Cidadania, no Manaíra
Shopping. Segundo a diretora do órgão,
Késsia Liliana, os dados expõem o compromisso de um trabalho de prestação
de serviço de qualidade à população,

como também a atuação na aplicação
das normas de direito do consumidor.
Entre os assuntos mais reclamados
estão a telefonia fixa, celular e TV por
assinatura. Na sequência vêm os bancos
e administradoras de cartão de crédito,
que continuam ocupando o ranking de
clientes insatisfeitos. Caso o consumidor
tenha alguma dúvida ou deseje mais
informações sobre seus direitos, deverá
se dirigir ao Procon mais próximo, ou ligar para o número 151. Além disso, os
consumidores podem ir pessoalmente
à sede do Procon-PB, localizado no Parque Solon de Lucena, das 8h às 16h30,
ou ainda na Casa da Cidadania do Manaíra Shopping, das 10h às 18h.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Taxa de juros para pessoa
física é a maior desde 2003
Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil

As taxas médias de juros
das operações de crédito aumentaram em julho, chegando à sétima elevação no ano,
de acordo com a Associação
Nacional de Executivos de
Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac).
Para pessoa física, a taxa
de juros média apresentou
elevação de 0,03 ponto percentual no mês (3,85 pontos
percentuais no ano), passando de 8,06% ao mês em junho para 8,09% ao mês em

julho.Trata-se da maior taxa
de juros desde setembro de
2003. Das seis linhas de crédito pesquisadas, o cartão
de crédito rotativo manteve
sua taxa de juros no mês, enquanto os juros do comércio
e o empréstimo pessoal em
bancos registraram reduções. O cheque especial, o
CDC-bancos – financiamento
de automóveis e o empréstimo pessoal em financeiras
tiveram taxas de juros elevadas no mês.
Para pessoa jurídica, das
três linhas de crédito pesquisadas, todas foram elevadas

no período. A taxa de juros
média geral apresentou elevação de 0,09 ponto percentual no mês, aumentando de
4,63% ao mês em junho para
4,72% ao mês em julho. Esta
foi a maior taxa de juros desde agosto de 2003.
Considerando as elevações da taxa básica de juros
promovidas pelo Banco Central desde março de 2013,
houve elevação de 7 pontos
percentuais da Selic (elevação de 96,55%) de 7,25% ao
ano em março de 2013 para
14,25% ao ano em julho deste ano.

Instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) ajustaram a estimativa de
encolhimento da economia pela
segunda vez consecutiva. A projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos
os bens e serviços produzidos
no País, passou de 3,24% para
3,23%. Para 2017, a projeção de
crescimento segue em 1,1% há
três semanas consecutivas. As
projeções fazem parte de pesquisa feita todas as semanas pelo BC
sobre os principais indicadores
da economia. O Boletim Focus é
divulgado sempre às segundasfeiras pelo Banco Central.

IPC-DI registra
aceleração em julho
A inflação ao consumidor
medida dentro do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) registrou aceleração na passagem de junho
para julho devido ao aumento
nas taxas de variação de seis
das oito classes de despesa investigadas. O IPC-DI passou de
0,26% em junho para 0,37%
em julho, informou há pouco a
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Cade quer punição
para a Petrobras
A Superintendência-Geral
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) finalizou a investigação em processo
administrativo para apurar potencial conduta anticompetitiva
no fornecimento de gás por parte
da Petrobras e recomendou a condenação da estatal. Em despacho
publicado ontem no Diário Oficial
da União, o Cade informou que
conclui que a conduta da estatal teve o potencial de favorecer
distribuidoras próprias em detrimento da Companhia de Gás de
São Paulo (Comgás).

Empresários querem
acordos comerciais
Os Estados Unidos e a
União Europeia são considerados
os parceiros mais atrativos para
acordos comerciais, de acordo
com a maioria dos empresários
brasileiros que trabalham com
exportações. A informação está
na pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em parceria
com a Escola de Administração
de Empresas de São Paulo, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O estudo ouviu 847 empresas de
pequeno, médio e grande portes
das cinco regiões do País.

Social
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Ele disse

Ela disse

“Não tenha medo
dos inimigos que o
atacam. Tenha
medo dos amigos
que o bajulam”

“Em nome de interesses
pessoais, muitos abdicam
do pensamento crítico,
engolem abusos e sorriem
para quem desprezam”

GENERAL ALVARO OBREGON

HANNAH ARENDT

colunagorettizenaide

Momentos felizes

FOTOS: Goretti Zenaide

Leitura

FOI PRA lá de ótima a comemoração dos bem vividos
70 anos da escritora e professora Vitória Lima, realizada na
última sexta-feira no restaurante Panorâmico do Esporte
Clube Cabo Branco que esteve pequeno para abrigar tantos
amigos leais da aniversariante.
A festa começou com a abertura dos jogos olímpícos
disponibilizada numa TV, seguida de show de arrasar com
Robério Jacinto e Banda, com participação especial de Fuba
e Zé Neto. Alegria e descontração não faltaram ao evento
organizado por Bob Zaccara com apoio de Lúcia Lacet.

FOI INAUGURADO
na última quinta-feira no Fórum Cível
Mário Moacyr Porto
o projeto “Paraíba
Leitora”, onde funcionários e usuários
do Fórum, além de
outras repartições
podem deixar um
livro e pegar outro,
sem qualquer burocracia.
A iniciativa é da
Academia de Cordel
do Vale do Paraíba
em parceria com a
Secretaria de Cultura
do Estado.

Emoções e beleza
PARA MIM um dos momentos mais significativos do
espetáculo que foi a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016
foi a apresentação de Paulinho da Viola cantando o hino
nacional. Simples e elegante, características marcantes
deste grande compositor brasileiro!
Recheada de muitas emoções e beleza, porém a apresentação de Caetano Veloso e Gilberto Gil com Anitta querendo
mostrar que entende de samba foi muito sem graça.

Alegria, alegria: Lúcia Lacet, a festejada Vitória Lima e Bob Zaccara

Acadêmicos

Aglaê Fernandes, Neila Espínola e o poeta Sérgio de Castro Pinto eram
presenças bacanas no Cabo Branco

TOMAM posse
nessa quinta-feira,
como membros da
Academia Luso-Brasileira de Ciências
Jurídicas, os professores Aurea Cecato,
coordenadora do Mestrado de Direito do Unipê e Rômulo Palitot,
também coordenador
acadêmico da referida
universidde.
A cerimônia promovida pela Academia
será realizada no
bonito Mosteiro de
São Bento, em Olinda,
PE, local que abrigou
os primeiros cursos
de Ciências Jurídicas e
Sociais do Brasil.

Fátima Amaral, Marília Rosado Maia, Silvino Espínola, Fuba, Ana Maria Gondim e Zunir Zaccara

Juiz de Linha
O PROFESSOR
Rodrigo Sousa Cruz,
coordenador do curso de
Educação Física do Iesp,
seguiu ontem para o Rio
de Janeiro onde vai atuar
na equipe de arbitragem
do Badminton, como
Juiz de Linha nos Jogos
Olímpicos. Nesta modalidade, ele é o único representante da Paraíba.

Ação de Graças

Lu Maia, Ed Porto, Fernando Santana, Alexandre Macedo e Darley nos festejos para Vitória Lima

Zum

Zum

Zum

   Na próxima sexta-feira, Roberta Aquino e Roziane Coelho reúnem um grupo de

amigas para almoço no restaurante Appetito Trattoria. Com certeza vai ser uma tarde de
bons bate-papos, alegria e descontração.
   A cervejaria Devassa está lançando a partir de amanhã o menu degustação

“Goles & Petiscos”, onde o cliente pode combinar cinco estilos de chope com diferentes
petiscos, todos acompanhados do pão de cerveja.
   A jornalista Ruth Avelino, presidente da PBTur, não dorme em serviço. Aproveita as

Olimpíadas para divulgar nossas potencialidades turísticas. Ontem foi realizado um happy
hour no Rio Media, local onde estão concentrados cerca de 6 mil profissionais da imprensa
nacional e internacional que estão no Rio de Janeiro para cobrir os jogos olímpicos.
   O estimado amigo Cecílio Fonseca, sócio e diretor da empresa Infinity Doc, é

o aniversariante de hoje.
   O publicitário mineiro Adinan Nogueira lançou no último sábado em Brasília, DF, o

livro “A imagem do marketing turístico: conceito e metodologias de medição”.

Patrimônio
A POSSE de novos conselheiros para
o biênio 2016/2018,
realizada na ocasião,
o tombamento do
Portal de Mangabeira,
as imagens pictóricas
de Miguel Guilherme
em Sumé e a casa
do Cangaceiro Chico
Pereira em Nazarezinho
foram as deliberações
aprovadas pelo Conselho de Proteção
dos Bens Históricos
Culturais. O conselho é
órgão deliberativo do
Iphaep.

SERÁ realizada hoje
uma missa em Ação de
Graças pelo monsenhor
Ivônio Cassiano, às 19h
na Paróquia de Nossa
Senhora de Guadalupe,
em comemoração aos
quinze anos de Beatriz
Rabello, filha dos estimados Gerardo e Patrícia
Rabello. A festa será no
próximo dia 20 no Paço
dos Leões.

Dois Pontos
  Será realizada de 16 a 21 deste
mês na cidade de Goiás-GO, a décima
oitava edição do Festival Internacional de
Cinema e Vídeo Ambiental - o Fica 2016.
  A programação, aberta ao público,
é composta por seis mostras de cinema,
Fórum de Cinema e Fórum Ambiental
com mesas redondas, palestras e
oficinas.

Vitória LIma e o grande músico Robério Jacinto que a acompanha
desde as comemorações dos 50 e 60 anos

Turma 1994
OS CONCLUINTES de
Direito do Unipê do ano
de 1994.1 têm encontro
marcado no próximo
sábado, dia 13, no restaurante Basto´s Golden,
em Tambaú para comemorar os 22 anos de formatura. O evento está
sendo organizado pelo
Bel. Lenilton da Cunha
Lisboa cujo telefone/
whatsapp para contato é
(83) 98855-2378.

Parabéns
Arquiteta Carmen Lúcia
Lins, executivo, empresários Rinaldo Moreira
Pinto, Josuá Mariz e Paulo
André Aguiar de Santana,
Sras. Ana Virgínia Moura
Bezerra Cavalcanti, Maria
das Graças Carvalho, Mônica
Pereira de Melo Oliveira e
Ruth Souto Maior, psicólogas Alessandra Maroja e Ana
Maria Viana, médico José
Adamastor de Souza, hoteleiro Ermano Targino, engenheiro
Dalman de Figueiredo Araújo.

Empate com ABC-RN
deixa Botafogo na
terceira posição na Série C
Página 24
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A seleção brasileira não tem conseguido se firmar e ainda não disse a que veio nos Jogos Olímpicos de 2016, deixando cada vez mais distante o sonho da inédita conquista da medalha de ouro olímpica

APÓS EMPATE COM O IRAQUE

Sob vaias, Neymar não dá explicações
Jogador foi chamado de “Marta”
e quebrou protocolo com
descontrole emocional
Eleito capitão da
seleção brasileira, Neymar exibiu
descontrole
na
função de líder no
segundo tropeço em dois jogos
na Olimpíada. Bastante irritado
após Brasil 0 x 0 Iraque, no último domingo, o atacante fez o
treinador Rogério Micale e o experiente meia Renato Augusto
darem explicações no Estádio
Mané Garrincha.
Uma atitude de Neymar,
em especial, criou um problema pós-jogo com a Rede Globo,
detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Seleção
Brasileira e também da Olimpíada.
Capitão do time, ele foi o
primeiro a sair do gramado e
foi seguido por todos os jogadores do Brasil após o empate.
Neymar ignorou pedidos de
comissários da Rio-2016 para
que cumprisse o protocolo de
atender emissoras na saída do
gramado. O direito de estar ali
é pago pela emissora de TV à
organização, o que gerou reclamações para a CBF. A entidade,
entretanto, não tem acesso ao

Na partida do último domingo, contra a Seleção Iraquiana, os jogadores do Brasil não conseguiram furar o bloqueio do adversário

campo durante os jogos.
A irritação de Neymar se
seguiu para o vestiário. Antes
mesmo de o treinador Rogério
Micale deixar o espaço para
atender a imprensa, o atacante
rapidamente se dirigiu ao ônibus da seleção, voltou a evitar
os jornalistas e quis logo deixar
o Mané Garrincha.

A torcida brasiliense vaiou
o Brasil de forma efusiva, elegeu Renato Augusto como vilão
e também provocou o atacante
do Barcelona, que ouviu gritos
de “Marta” em alguns momentos que tocou na bola. Na medida em que as vaias cresceram,
o desempenho brasileiro caiu
e o segundo tempo foi marcado

por erros em atacado no campo
ofensivo.
Jogador mais velho do
elenco, Renato foi quem assumiu o papel de dar explicações
pelo resultado ruim e falou sobre Neymar. “Ele está tranquilo.
Quando a vitória não vem, a responsabilidade cai nele, em mim
também por ser mais velho. Ele

tem momento dele como ser
humano, às vezes quer ficar
sozinho. É o momento da gente
apoiar a ele também”, falou.
Em sua manifestação, Renato Augusto também se preocupou com a atitude de Neymar
e a possibilidade de isso afetar a
seleção. “É um ser humano, que
se sente mal e não quer falar.

Jogos de hoje

SELEÇÃO FEMININA

Já nas oitavas, Brasil joga hoje em Manaus
Após dar um show e golear a Suécia no Engenhão,
a Seleção Feminina do Brasil
chegou em Manaus para mais
uma disputa. O jogo será contra a África do Sul, hoje, na
Arena Amazônica. A seleção
já está classificada para as oitavas de final do torneio de
futebol dos Jogos Olímpicos
Rio 2016.
A capitã Marta, eleita
cinco vezes como melhor do
mundo, sente confiança na
conquista do ouro. O time, comandado pelo técnico Vadão,
tem ótimo aproveitamento
até o momento nos dois jogos.
Já Cristiane, que se machucou
no último jogo, passará por
exames.
Aproximadamente
100
pessoas esperaram a chegada
da seleção no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Uma multidão foi receber a seleção olímpica na manhã de ontem em Manaus

A jogadora Marta foi a mais
solicitada pela torcida, que
cantou: “A Marta é melhor
que Neymar!”.
Seis jogadoras do Iranduba estiveram no aeroporto

para receber o time feminino. A goleira do time amazonense, Suelane Frota, fcou
feliz em ver a chegada das
meninas do Brasil em Manaus.

Tem que entender o lado dele.
A situação é complicada, mas
não podemos colocar mais um
problema. Temos que solucionar os problemas que temos”,
pediu.
Eleito capitão na Era Dunga, Neymar ficou marcado pelo
excesso de cartões e suspensões que o tiraram de ação em
momentos importantes, como
a Copa América 2015 e a partida contra o Paraguai, fora de
casa, pelas Eliminatórias da
Copa do Mundo. Naquele momento, ainda se ausentou do
grupo de atletas e publicou fotos em baladas.
Nos dois primeiros jogos
da Olimpíada, Neymar atuou
de maneiras diferentes, mas
em ambas participou de discussões com adversários da África
do Sul e do Iraque. Criticado
pelo excesso de individualismo
na estreia, ele participou mais
coletivamente e evitou perder
tanto a bola na partida do último domingo. Por outro lado,
foi menos perigoso que no jogo
anterior. A atitude dele, a exemplo de todos os outros momentos, foi elogiada por Micale.
O próximo compromisso
do Brasil será amanhã, às 22h,
quando enfrenta a Dinamarca
na última partida da fase classificatória.

Último jogo
No último jogo, o Brasil goleou a Suécia por 5 a 1, com isso
se classificou com uma rodada
de antecedência para as quartas de final do torneio feminino de futebol nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Com os primeiros dois gols
de Marta na Olimpíada, mais
dois de Beatriz e um de Cristiane, o Brasil passeou em campo
contra a Suécia, o melhor adversário do grupo.
Nas redes sociais frases falando que a seleção feminina
honra a camisa foram frequentes. O primeiro tempo terminou
3 a 0. O primeiro gol saiu aos 20
minutos, quando Beatriz tocou
com o bico do pé na saída da
goleira Lindahl. Logo depois,
aos 24, Marta cruzou para Cristiane marcar, de letra, seu 14º
gol na história das Olimpíadas

Olimpíadas (Feminino)
16h
Austrália x Zimbábue
Alemanha x Canadá
19h
Nova Zelândia x França
Colômbia x Estados Unidos
22h
China x Suécia
África do Sul x Brasil

Amistosos
13h45
Athletic Bilbao x Borussia Dortmund
15h30
La Coruña x Villarreal

Supercopa da Europa
15h45
Real Madrid x Sevilla

Copa Sul-Americana
19h
Deportivo Lara x Junior de Barranquilla
19h15
Sportivo Luqueño x Peñarol
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Tiro esportivo garante a primeira
medalha para delegação brasileira

FOTOS: CBF

Felipe Wu, de São Paulo,
ganhou a prata na pistola
de ar 10m, no sábado
As primeiras
medalhas dos
Jogos Rio 2016
saíram no tiro
esportivo. E a
primeira
do
Brasil, também. O paulista Felipe Wu, de 24 anos, conquistou
a medalha de prata na prova da
pistola de ar 10m, na tarde do
último sábado, no Centro Olímpico de Tiro, e levou o País sede
dos Jogos Olímpicos ao pódio
pela primeira vez. Foi a terceira medalha que o esporte deu
ao País na história dos Jogos. “É
uma sensação de dever cumprido. Minha equipe e eu nos dedicamos muito e esse ano tem
sido muito bom para mim, pois
já venci duas etapas da Copa do
Mundo e cheguei ao primeiro
lugar do ranking e ganhar aqui
agora é muito bom. Até de manhã, não acredita que a torcida
poderia fazer a diferença, mas
foi exatamente o que aconteceu.
Senti uma energia muita boa
vindo da arquibancada”, comemorou o brasileiro.
Wu ganhou a prata após
uma disputada série final com
o vietnamita Xuan Vinh Hoang,
que levou o ouro ao anotar 202.5
pontos, com direito a um tiro de
10.7 pontos no último disparo,
e conquistou o primeiro ouro
da história de seu país, além de
quebrar o recorde Olímpico da
prova. O brasileiro terminou com
202.1 pontos e ficou à frente do
chinês Wei Pang, que fechou com
180.4 pontos. Felipe Wu terá a
oportunidade de dar mais uma
medalha ao País nos próximos
dias. amanhã, o brasileiro competirá na prova da pistola 50m.

Paulista Felipe Wu entrou para a história olímpica brasileira ao ser o primeiro atleta do País a levar a bandeira nacional a ser erguida no pódio do tiro esportivo

RIO 2016

Cambistas presos com ingressos falsos
O esquema de venda ilegal de ingressos descoberto na Copa do Mundo de 2014 tem uma nova faceta na
Olimpíada de 2016. Uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro
aponta que, mais uma vez, uma quadrilha foi articulada em busca de lucros com a comercialização irregular

de tíquetes de megaeventos esportivos realizados no Brasil.
Essa quadrilha, assim como
aconteceu na Copa do Mundo, tem
acesso privilegiado a entradas para
grandes eventos dos Jogos do Rio.
Após obterem esses bilhetes, integrantes do esquema os revendem a

pessoas ou empresas cobrando por
eles valor acima do original.
Oficialmente, no caso da Rio2016, a Polícia Civil não dá mais detalhes sobre o andamento das investigações sobre a quadrilha. Confirma
só que o cambismo durante a Olimpíada está sendo apurado.

O órgão, porém, prendeu em flagrante na sexta-feira (5), dia da abertura da Olimpíada, um irlandês no
hotel Next Flat, na Barra da Tijuca. Já
no sábado, a Justiça decretou a prisão preventiva de outras dez pessoas
suspeitas de vender de forma ilegal
ingressos da Olimpíada de 2016.

APENAS 16 ANOS

Flavinha é a sensação
da ginástica olímpica

Nadador americano ganha sua 23a medalha olímpica e ainda pode garantir nas Olimpíadas outros cinco pódios, todos na natação

FENÔMENO

Phelps ganha o ouro nos 4x100m
Era a 23ª vez que Michael
Phelps vencia uma prova olímpica. Ainda assim, o ouro na final do
4x100m livre nos Jogos Rio 2016,
na noite do último domingo, fez o
astro americano experimentar novas sensações. Além da emoção de
disputar sua quinta e última Olimpíada após superar uma fase difícil em sua vida, teve o gostinho de
ser campeão olímpico com o seu
primeiro filho, Boomer, na plateia. A 19ª medalha dourada da
carreira ainda teve um toque especial brasileiro. O maior nadador
olímpico da história ficou impressionado com a atmosfera criada

durante prova pela eufórica torcida, que lotou as arquibancadas do
Estádio Aquático.
Depois de disputar quatro
Olimpíadas e chocar o mundo ao
somar 22 medalhas, sendo 18 de
ouro, Michael Phelps chegou ao
Rio com a intenção de, enfim, se
despedir das piscinas da maneira
que sempre sonhou. Pela estreia,
na final do 4x100m livre no último
domingo, ficou claro que o astro
americano dará mais um show na
competição. Largando em segundo, fez 47s12 na sua parcial de
100m (a terceira melhor marca entre todos os participantes da prova)

e foi fundamental para a vitória do
time americano.
Michael Phelps ainda tem chance de chegar a 28 medalhas olímpicas no Rio. Ontem, ele disputou as
eliminatórias dos 200m borboleta.
Ao longo da competição, também
competirá outras duas provas individuais (100m borboleta e 200m
medley), além das prováveis participações nos revezamentos 4x100m
medley e 4x200m livre. Mesmo aos
31 anos e o corpo já não correspondendo tão bem aos seus comandos,
o astro americano compete nos Jogos do Rio para brigar por medalha
em todas as vezes que cair na água.

Na noite anterior à estreia,
Flavinha corria de um lado para
o outro entre os quartos na Vila
Olímpica. Ia de porta em porta,
tentando controlar a ansiedade
para o dia seguinte. Uma das
mais experientes da equipe brasileira, Jade Barbosa não aguentou. “Para, pelo amor de Deus!
Eu não sei o que vou fazer com
você. Vou te prender na cama!”,
gritou, tentando fazer com que
a jovem ginasta, de 16 anos, parasse quieta.
O nervosismo antes da estreia foi superado. No último
domingo, na terceira subdivisão da classificatória feminina,
Flavia Saraiva brilhou diante de
um público animado na Arena
Rio. Com 15,133 pontos, fez a
terceira melhor nota da trave.
Ao final, até Jade, vejam só, reconheceu: abraçou a amiga e deu
um beijo que ficou marcado em
sua bochecha ao deixar o complexo da ginástica na Rio 2016.
A energia, Flavinha diz, faz parte
do jogo. “Eu sempre sou assim,
muito agitada. Não importa se
tem competição ou não”.
Jade concorda. Mas não
tem problema. A energia de Flavinha é um dos ingredientes da
boa química entre as ginastas
da equipe brasileira. “Ela parece uma pilha. Você não faz ideia.
Mas viramos uma família mesmo. Passamos muita coisa jun-

tas. Moramos juntas, sofremos
juntas. Conhecemos cada uma.
É muito bom”, disse.
Jade trata a ansiedade com
naturalidade. A ginasta elogiou
a segurança das estreantes
Flavinha e Rebeca Andrade,
outro destaque brasileiro neste domingo. “Foi muito boa a
mistura dessa equipe. Nós tivemos meninas mais velhas,
experientes, e meninas mais
novas. Realmente, é a equipe
do sonho que a gente esperava.
Lembra o que falei no eventoteste, que foi a primeira vez que
competimos como equipe? Que
sempre alguém estava machucada? Estar com todo mundo
hoje não tem preço. Treinamos
muito para estarmos aqui hoje.
Competimos muito bem. Flávia
e Rebeca aguentaram. Primeira
Olimpíada, é muito difícil. Ainda
mais aqui dentro”, avalia Jade
Barbosa.
Em sua primeira experiência olímpica, Flavinha saiu
satisfeita. Apesar de alguns erros, como a queda nas barras,
mostrou esperança em busca
de uma medalha na trave, na
próxima quinta-feira. “Foi uma
emoção muito grande, porque
foi minha primeira Olimpíada e
no meu País. Eu não fiquei muito nervosa, porque estava muito
bem treinada. Estava concentrada. Deu tudo certo”, diz a atleta.
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Rússia faz treino secreto na PB
antes de viajar para Olimpíadas

FOTO: Marcos Russo

Nado sincronizado olímpico
deixa a Vila Olímpica amanhã
rumo ao Rio de Janeiro
Adrizzia Silva
Especial para A União

Sob muita
p r iva c i d a de e sigilo,
a seleção da
Rússia
de
nado
sinc ro n i z a d o ,
cinco vezes
campeã olímpica, segue em
ritmo intenso os últimos treinamentos na Vila Olímpica
Parahyba, no Bairro dos Estados, em João Pessoa, antes
de embarcar para o Rio de Janeiro, visando os Jogos Olímpicos 2016. As russas estão
na cidade desde o último
dia 28 e ficam até amanhã.
A estreia nos Jogos Rio 2016
ocorre no próximo domingo.
As atletas vêm se preparando em dois turnos, onde
os treinos acontecem diariamente, das 7h30 às 12h e
a partir das 17h, no parque
aquático do complexo, o único da América Latina a ter
uma piscina exclusiva para
o nado sincronizado. Longe
dos holofotes da imprensa
e evitando inclusive fotos e
assédio, a seleção já havia
passado um período treinando na Vila, em janeiro deste
ano, quando na época esteve
também a Seleção Brasileira
da modalidade.
Favoritas à medalha
olímpica, a Seleção Russa
tem dominado o cenário esportivo mundial nesta modalidade, apesar de Estados
Unidos, Canadá e Japão terem tradição. O nado sincronizado foi incluído no pro-

As atletas olímpicas da Rússia treinam no Parque Aquático da Vila Olímpica Parahyba desde o dia 28 do mês passado, sendo favoritas à medalha de ouro nos Jogos

grama dos Jogos Olímpicos
em Los Angeles 1984. Desde
então, o País conquistou oito
das 16 medalhas de ouro que
foram distribuídas. Todas
essas vitórias aconteceram
de Sydney 2000 em diante.
Isso significa que as atletas
russas não perdem no dueto
e na competição por equipes
há quatro edições das Olimpíadas. Antes dessa sequên-

cia, a Rússia nunca havia ido
ao pódio olímpico na modalidade. Ou seja, o País ainda
não tem medalhas de prata e
bronze em sua história olímpica.
Em Londres 2012, as russas ainda consagraram Anastasia Davydova como a maior
campeã olímpica da modalidade. Após ter sido campeã
no dueto e por equipes em

Atenas 2004 e Pequim 2008,
ela fez sua despedida nos Jogos conquistando sua quinta
medalha de ouro, novamente
por equipes.
Além da Rússia, apenas
os Estados Unidos e o Canadá, com três conquistaram
medalhas de ouro olímpicas
no nado sincronizado: cinco e três, respectivamente.
O Japão, por sua vez, nunca

foi campeão, mas é o País
que mais subiu ao pódio: 12
vezes.
As delegações de saltos
ornamentais da Alemanha
e dos Estados Unidos, também realizaram os treinos
que antecederam os Jogos
Olímpicos, no Complexo
Parahyba, no mês passado.
Para o secretário de Estado da Juventude, Esporte e

Lazer, Bruno Roberto, a Paraíba é modelo para estas
seleções devido ao moderno complexo esportivo. “O
complexo esportivo da Vila
Olímpica é mais uma grande
prova de quanto à Paraíba
serve de exemplo, pois essas
seleções possuem vários integrantes que já foram campeões olímpicos”, destacou
o secretário.
FOTO: Divulgação

FUTEBOL AMERICANO

João Pessoa Espectros
vence o Recife Pirates
A equipe paraibana de futebol
americano, João Pessoa Espectros, venceu sem dificuldades, por 45 a 6, o Recife Pirates, em partida de estreia em
casa, que ocorreu na tarde do último
domingo, no Estádio Almeidão. A disputa contou com a presença de duas
mil pessoas e o time dos Fantasmas,
que é o atual campeão nordestino e
brasileiro, segue em ascensão na Conferência Nordeste da Superliga Nacional da modalidade.
O técnico do Espectros, Kevin Veloso, comemorou bastante a vitória
diante dos pernambucanos, ressaltando principalmente o desempenho de
sua defesa, que, segundo ele, é a melhor do Brasil. “Eu tenho que ressaltar
o trabalho de nossa defesa. Não existe
esse jogo que eles fizeram. Nossos atletas cederam pouquíssimos first downs
e não deixaram nenhuma dúvida que
formam a melhor defesa do País”, disse
o treinador, que no jogo diante do Pirates ganhou o americano Carlos Cox,
novo reforço do time para o sistema
defensivo.
Desde o início do jogo, o Espectros
mostrou superioridade e não demorou
a abrir o placar, com um touchdown do
wide receiver Vitor Ramalho, que atuou
de quarterback devido a contusão de
Rodrigo Dantas. Por falar em Ramalho, ele pode ser considerado o grande
nome da partida, já que anotou ainda

mais dois touchdowns e distribuiu bem
as jogadas de ataque do time da casa.
“Eu não tenho 10% da capacidade de Dantas de lançar a bola, então
a gente tem que se virar com o que
tem e se é pra correr, a gente vai correr.
Conseguimos ajustar algumas coisas
que vínhamos errando desde quando
jogamos contra o Vitória, e felizmente
o jogo funcionou excepcionalmente”,
afirmou o destaque do time, que terminou a partida com três touchdowns.
Além dele, Everton Antero, o Pingo, com dois touchdowns e Jesus Emanuel, com um, ajudaram o Espectros a
construir o placar. Outro que estava em
dia inspirado foi Diego Aranha. O chutador marcou seis pontos extras e ainda
contribuiu com um field goal.
A única pontuação do Recife Pirates na partida veio através de um touchdown de Raynner Araújo, ainda no
primeiro quarto. Depois disso, o ataque
pirata foi engolido pela defesa fantasma, que em dia inspirado, deixou o time
pernambucano avançar poucas jardas.
Em busca de mais um título, o
próximo desafio dos Fantasmas será
contra Ufersa Petroleiros, que ocorrerá
no próximo dia 21, no Estádio Leonardo Nogueira (Nogueirão), na cidade de
Mossoró (RN). O Espectros ainda volta jogar no Almeidão no dia 11 de setembro, quando enfrentará o América
Bulls de Natal.

A equipe do Flamengo derrotou o Atlético e, independente dos jogos de ontem, permanece no G4

SÉRIE A

Flamengo vence o Atlético e
retorna ao G4 do Brasileirão
Independentemente do
que aconteceu ontem à noite, quando o Atlético-MG e
Corinthians se enfrentaram
Chapecoense e Cruzeiro respectivamente, o Flamengo
segue firme no G-4 - o Grêmio, outro dos adversários
que poderia ultrapassá-lo,
teve sua partida com o Botafogo adiada para setembro.
Os rubro-negros viram
o turno em boa condição,
mas, se pensam em de fato
disputar o “caneco”, têm que
equacionar pelos menos cinco falhas apresentadas na
primeira parte do Campeonato Brasileiro: vencer adversários diretos por vagas

na Libertadores, virar jogos
com maior frequência, bater
seus rivais estaduais, engatar
grande sequência de triunfos
e sobretudo marcar mais
gols.
Num campeonato equilibradíssimo, saldo de gols
pode ser um diferencial, e o
Flamengo peca nesse quesito. O rendimento defensivo
é satisfatório, e o time é o
quinto menos vazado do Brasileiro - 19 gols. Em contrapartida, os números ofensivos são muito ruins. Marcou
apenas 23 vezes, o mesmo
que marcaram, por exemplo,
Botafogo e Cruzeiro, ambos
na zona de rebaixamento.

É importante destacar
que o Rubro-Negro consegue
chegar à defesa adversária. É
o time que mais criou chances reais na competição: 106.
Em finalizações também está
bem ranqueado, é o quinto
nesta categoria, com 244.
No último final de semana, a equipe venceu o Atlético Paranaense e chegou mais
uma vez ao G4, grupo dos
quatro que asseguram vaga
na Libertadores das Américas.
Outra falha grave do
Flamengo neste Brasileirão
2016 é a enorme de dificuldade de lidar com o fato de o
adversário abrir o placar.
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Botafogo vencia a partida até 47 minutos do segundo tempo, quando cedeu empate após pênalti marcado, o que levou representante da Paraíba perder a segunda posição no Grupo A do campeonato

BRASILEIRO SÉRIE C

Belo empata e cai na classificação
Jogo contra o ABC-RN foi
considerado positivo pela
comissão técnica
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ainda não foi desta vez que
o Botafogo pôde comemorar
uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando fora
de casa. O Belo retorna hoje, aos
treinos, após o empate em 1 a 1
com o ABC, em Natal, resultado
que fez com que o clube caísse
da segunda para a terceira posição na tabela de classificação, e
mantivesse a pior campanha fora
de seus domínios, do grupo, ao
lado do Cuiabá. Apesar do empate com sabor de derrota, já que o
clube esteve vencendo a partida
até os 47 do segundo tempo, a
maioria dos jogadores considerou um bom resultado, o empate
no Frasqueirão.
“Nós enfrentamos um grande adversário, dentro da casa
dele, e sabíamos que seria um
jogo difícil, onde as equipes tiveram muitas chances de gol, e infelizmente teve o pênalti no finalzinho da partida, mas temos que
esquecer este jogo e já pensar no
Remo, nosso adversário do próximo sábado, no Almeidão”, disse
o meia atacante Marcinho.
Ao contrário dos jogos em
que atuou fora de casa, na partida contra o ABC, o Botafogo foi
escalado desde o início com sua
força máxima, e jogou de igual
para igual com o ABC em todo
o primeiro tempo, perdendo in-

clusive algumas oportunidades.
No segundo tempo, o time do
Rio Grande do Norte partiu para
cima, e o técnico Itamar resolveu
segurar a partida, fazendo entrar
o lateral David Luís no lugar de
Jefferson Recife, que é mais ofensivo, e tirar um meia Pedro Castro, colocando um volante, Sapé.
Após conseguir 1 a 0, em um
contra-ataque, o treinador resolveu tirar o atacante Carlinhos e
colocar um zagueiro, André Paulino, trazendo o ABC para cima, e
no sufoco, o time da casa conseguiu um pênalti no finalzinho da
partida, empatando o jogo. Para
o treinador, o time foi brilhante e
merecia ter saído da partida com
uma vitória.
“Fiquei contente, não com
o empate, mas pela forma que o
Botafogo jogou, sendo melhor do
que o adversário, criando muitas
chances de gol, saindo na frente
no placar, colocando bola na trave etc, mas cometemos um descuido ali no final, e acabamos fazendo o pênalti, que possibilitou
o adversário o empate. O importante é que a equipe trouxe um
pontinho diante de um concorrente direto”, disse o treinador.
Apesar de ter caído para
a terceira posição na tabela de
classificação e de ver o ASA já
conseguir o mesmo número de
pontos na quarta colocação e o
ABC estar com apenas um ponto abaixo, na quinta colocação,
o otimismo pela classificação no
Botafogo é grande. O clube tem
ao seu favor 4 das 6 partidas que
ainda faltam nesta fase de classificação, em casa.

SEGUNDA DIVISÃO

TJDF-PB não decidirá sobre clubes
FOTO: Marcos Lima

Marcos Lima

marcosauniao@gmail.com

O presidente do Tribunal de
Justiça Desportiva de Futebol da
Paraíba – TJDF/PB, Lionaldo Santos
Silva, desmentiu ontem a informação de que aquela Corte decidirá
quais os clubes que disputarão a
Segunda Divisão do Campeonato
Paraibano de 2016. Segundo ele,
essa competência é da Federação
Paraibana de Futebol e que ao
tribunal, sua competência é apenas de julgar processos. “Não tem
sentido algum decidirmos quais
equipes disputarão uma competição. Vejam bem, se a gente exclui
algum time, eles irão recorrer ao
próprio tribunal, então, seríamos
suspeitos para qualquer decisão”,
afirmou Lionaldo.
O auditor, por sua vez, garantiu também que o que está
em discussão é um pedido da FPF
para que o TJDF-PB faça uma análise minuciosa na documentação
apresentada pelas agremiações
pretendentes em relação a regularidade junto a Lei 13.155, de 4
de agosto do ano passado (Lei do
Profut), que estabelece princípios
e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para enti-

Lionaldo Santos disse que a competência é da Federação Paraibana de Futebol

dades desportivas profissionais de
futebol, ou seja, de que o clube
não tem qualquer dívida com a
União.
“Neste caso vamos entregar
esta análise, que não é parecer e
nem estamos julgando nada. Foi
um pedido de informação que
tanto o Tribunal, quanto sua Presidência, podem fornecer normalmente. Portanto, em relação a
decidir quem está apto ou não a
disputar campeonatos, não é de
nossa alçada e sim da Federação
Paraibana de Futebol”, disse Lionaldo.

Ivo Marques

O presidente do TJDF-PB afirmou não ter dia exato da semana para entregar a federação o
resultado desta análise, uma vez
que recebeu esses documentos na
última quinta-feira e que não se
trata de uma análise sem fundamentos. “Temos que aprofundar
os estudos com base na Lei do
Profut e no Estatuto do Torcedor.
Portanto, é bom se tirar a dúvida: não será o Tribunal de Justiça
Desportiva de Futebol da Paraíba
que vai decidir sobre participação
de clubes em competições”, finalizou Lionaldo Santos Silva.

ivo_esportes@yahoo.com.br

Calma! o fundo do poço ainda não chegou
Após o famoso 7 a 1 da Alemanha, na
Copa do Mundo do Brasil, eu disse que
ali tinha sido o começo do fim, apesar de
para muitos, tínhamos já chegado ao fim
do poço. Para mim, foi apenas um aviso,
com todas as letras, que nosso futebol está
muito doente, em toda a sua estrutura, que
vai dos dirigentes, passando pelos técnicos,
jogadores, e até nós da imprensa. Fomos
mal acostumados com vitórias e craques,
e sempre agimos com amadorismo, irresponsabilidade e corrupção muita. Sempre
achamos que éramos tão superiores, que
ganharíamos sempre na hora que quiséssemos. Éramos o dono do espetáculo, e os
demais, apenas coadjuvantes.
Esquecemos que o fenômeno chamado de globalização não atingiu apenas a
economia, mas tudo, inclusive o futebol.
Não existe mais time bobo, e não somos
mais os melhores do mundo. O que ainda

temos de melhor, está lá fora, e quando
nossos “craques” se juntam, quinze dias
para jogar pela seleção, não rendem o que
se esperam deles.
Insisto que se não houver uma mudança geral, vamos sim para o fundo do
poço. Falta pouco. Já não passamos mais
nem de uma primeira fase da Copa América, já não ganhamos, e nem chegamos
mais em finais de libertadores, falta agora
não passar nem da primeira fase de uma
Olimpíada dentro de casa, com o apoio da
torcida, e por fim, não nos classificarmos,
pela primeira vez, entre os 4 ou 5 da América do Sul, que têm o direito de participar
de uma Copa do Mundo. Aí sim, será o
fundo do poço.
Não dá mais para termos uma seleção,
seja ela olímpica ou a principal, formada
quase toda por jogadores que jogam fora
do País, por equipes e filosofias de jogo di-

ferentes, e juntarmos de última hora. Isto
está provado. Não dá mais para convocar
para a seleção, jogadores que não estão
comprometidos com a camisa que veste,
apenas por causa deste ou daquele patrocinador.
Nós da imprensa, não podemos mais
endeusar nossas promessas de talento,
que despontam no nosso fraco Campeonato
Brasileiro, como se fossem super craques.
Não são, porque não brilham nos confrontos de clubes em competições internacionais, e muito menos na Seleção Brasileira.
Outros até conseguem brilhar nos clubes
do exterior, mas não jogam, e nem correm
a metade do que podem com a camisa
verde e amarela.
Não me surpreendi com as nossas
meninas do futebol. Sem patrocínio e
sem mídia, elas têm de mostrar dentro de
campo, e lutam pela sobrevivência, com

muita garra. E olhem que elas lutam contra países com tradição e todas as condições possíveis dadas ao futebol feminino.
Então, porque com elas não funciona o
nervosismo por algumas serem jovens,
nem a falta de técnicos com sistema mirabolantes de jogo, trazido da Europa? Este
tipo de desculpa não cabe mais.
Vamos acordar, temos um campeonato Brasileiro fraco, cheio de jogadores
medianos de países vizinhos, e nivelado
por baixo. No confronto internacional, nos
deparamos com a realidade. Chega de oba
oba. Até bem pouco tempo, antes da bolarolar, nos gabávamos de um super ataque
de gênios para as Olimpíadas do Rio, com
Neymar, Gabriel de Jesus e Gabi Gol. Pois
é, este ataque dos sonhos, não marcou um
gol se quer em 180 minutos, enfrentando
as “poderosas” equipes da África do Sul e
do Iraque. Me poupem.
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
1º O F I C I OD EP R O T E S T O
EDITAL
Responsavel.: ANNA CAROLINA COSTA CORDEIRO
CPF/CNPJ: 012590894/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND R$257,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 044217
Responsavel.: DAMIAO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 040272804-15
Titulo: CED CRE BAN IND R$84.776,86
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2016 - 042426
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND R$8.303,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041868
Responsavel.: JOHN BICKEL
CPF/CNPJ: 705481251-47
Titulo: DUP VEN MER IND R$738,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042186
Responsavel.: JOSENILDA DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ: 102851374-76
Titulo: CHEQUER$1.150,00
Apresentante: GILBERTO GOMES DA CRUZ SOBRINHO
Protocolo: 2016 - 044157
Responsavel.: JOSENILDA DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ: 102851374-76
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: GILBERTO GOMES DA CRUZ SOBRINHO
Protocolo: 2016 - 044158
Responsavel.: JOSENILDA DA SILVA RAIMUNDO
CPF/CNPJ: 102851374-76
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: GILBERTO GOMES DA CRUZ SOBRINHO
Protocolo: 2016 - 044159
Responsavel.: JOSIVANIA SANTOS DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 032500974-03
Titulo: CED CRE BAN IND R$22.985,88
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 044164
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.338,53
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042994
Responsavel.: LOTUS EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LT
CPF/CNPJ: 009634753/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.425,13
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042667
Responsavel.: LOTUS EMPREENDIMENTOS E

Souto

Serviço notarial e registral
2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA. MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 - Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
EDITAL

Responsavel.: A.H.P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$620,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039017
Responsavel.: ADAUTO MARCOLINO F. JUNIOR
CPF/CNPJ: 031092814-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$777,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043880
Responsavel.: CARLOS AURELIANO BANDEIRA
DE LIMA 0
CPF/CNPJ: 018462668/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$257,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043408
Responsavel.: CARLOS AURELIANO BANDEIRA
DE LIMA 0
CPF/CNPJ: 018462668/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$257,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043407
Responsavel.: CLIZELIA PINHEIRO DE ASSIS GUEDES
CPF/CNPJ: 141315014-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$261,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043229
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DAS
CPF/CNPJ: 005963735/0001-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.221,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043845
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$541,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043847
Responsavel.: DEMOLIK LOC.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ: 015378395/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$290,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042703
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$163,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043557
Responsavel.: EDGAR JACOB NOBREGA D MARAIS
CPF/CNPJ: 098715374-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043353
Responsavel.: EUGENIO PACCELLI LUSTOSA XAVIER
CPF/CNPJ: 441414244-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.799,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038629
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ: 086245944-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042609
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ: 086245944-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042606
Responsavel.: FARMACIA HERVA LTDAEPP
CPF/CNPJ: 070109475/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037595
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 015690410/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$641,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042547
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 015690410/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$681,35
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042561
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 015690410/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.109,84
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042548
Responsavel.: J M CONSTRUTORA E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 011771567/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$246,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042697
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ: 048882734-56
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043679
Responsavel.: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
SOUZA
CPF/CNPJ: 020905786/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$358,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

SERVICOS LT
CPF/CNPJ: 009634753/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.477,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042668
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND R$878,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 044246
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND R$2.189,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 044247
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.589,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 044249
Responsavel.: LUCIANA CABRAL DE ALCANTARA
CPF/CNPJ: 620741724-00
Titulo: DUP VEN MER IND R$222,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042379
Responsavel.: MANUS LANCHES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 009227128/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 56,98
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042649
Responsavel.: MARIA EVERONICA PEREIRA DE
SOUZA
CPF/CNPJ: 424764614-15
Titulo: DUP VEN MER IND R$800,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042663
Responsavel.: MULTI CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 020298792/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND R$950,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042974
Em razao de que os supracitados devedores nao
foram 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, 09/08/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043528
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 024867498/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.441,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043572
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 024867498/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.441,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042545
Responsavel.: JOSE HENRIQUE LEITE DE LIMA
CPF/CNPJ: 052350154-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$161,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043843
Responsavel.: JOSE LANHAS SCHMID
CPF/CNPJ: 832695767-49
Titulo: INDIC DUPLICATAR$100,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043479
Responsavel.: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 034167454-00
Titulo: INDIC DUPLICATAR$622,99
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043480
Responsavel.: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 034167454-00
Titulo: INDIC DUPLICATAR$450,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043481
Responsavel.: JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 010014986/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$706,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038842
Responsavel.: LEANDRO DA CRUZ VIEIRA
CPF/CNPJ: 051133034-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.433,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043382
Responsavel.: MAURICIO DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ: 013268943/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$758,85
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043152
Responsavel.: MEDEIROS COMERCIO DE CONFECCOE
CPF/CNPJ: 011122939/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037631
Responsavel.: OTAVIANO CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 020258959/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.286,79
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042943
Responsavel.: ONLINE TELECOM SERVICOS DE
COMUNICA
CPF/CNPJ: 018006599/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.250,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038657
Responsavel.: OTAVIANO CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 020258959/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.245,37
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042944
Responsavel.: RAPHAEL FERNANDES PEIXOTO
CPF/CNPJ: 023042163-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$157,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043546
Responsavel.: REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 010292624/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$404,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035071
Responsavel.: RODRIGO DE ALBURQUERQUE
MACHADO
CPF/CNPJ: 011549174-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$704,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042882
Responsavel.: RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PEC
CPF/CNPJ: 023142863/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.750,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038864
Responsavel.: STARGAZ FIRE COMERCIO & SERVICO EIR
CPF/CNPJ: 022762764/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$797,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043253
Responsavel.: SUPRIMAK COMERCIO E SERVICOS
LTDA M
CPF/CNPJ: 005455562/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$260,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036951
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra,
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro Joao Pessoa PB, sob pena de serem os referidos titulos
PROTESTADOS, na forma da LEI.
Joao Pessoa,09/08/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N102/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações,
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/08/2016 às 09h para:
Contratação de serviços de empresa para manutenção preventiva e corretiva para maquina de
lavanderia, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.
REG. CGE Nº - 16-00681-5
João Pessoa, 08 de agosto de 2016
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO
REGISTRO CGE Nº. 16-00680-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 004/2016, do tipo
menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra
referente à Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário, ETE Santa Rita, no estado da Paraíba.
Abertura: 13/09/2016 – às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA,
situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da
Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. João Pessoa, 08 de agosto de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, as
seguintes licitações do tipo Menor Preço:
Modalidade

Data

CONCORRÊNCIA Nº 04/16 - CEL
Registro CGE Nº 16-00674-0
12/09/2016

Hora

Objeto

Serviço de Restauração da Rodovia PB – 063, Trecho:
BR-230/Gurinhém e Pavimentação da Travessia Urbana
Valor Estimado - R$ 4.471.622,93
CONCORRÊNCIA Nº 05/16 - CEL
Obras de recapeamento Asfálticos de Ruas da cidade de
Registro CGE Nº 16-00675-8
13/09/2016 15:00 Cajazeiras
Valor Estimado - R$ 2.122.835,39
O(s) respectivo(s) Edital(is) dever(á)ão ser(em) solicitado(s), exclusivamente, pelo email cel@der.pb.gov.br,
informando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e
email ); outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2885 e pelo referido e-mail.
.João Pessoa, 08 de agosto de 2016.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação
15:00

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.07.039
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA VENCEDORA: FIORI VEICOLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0008-76
PREÇO
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT. MARCA P.UNITÁRIO
TOTAL
VEÍCULO
TIPO
PASSAGEIRO, HATCH, 0KM,
ANO/MOD.
MÍNIMO
2015/2016, 05 PORTAS, BI
COMBUSTÍVEL (ALCOOL E
GASOLINA) CAPACIDADE P/
05 PASSAGEIROS, MOTOR
MÍNIMO 1.0, COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 70 CV, AR
CONDICIONADO, DIREÇÃO
HIDRAULICA,
VIDROS
ELETRICOS,
TRAVAS
ELETRICAS, 05 MARCHAS À
R$
R$
1
FRENTE E 01 RÉ, TANQUE UND.
3
FIAT
39.388,00
118.164,00
COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 45 LITROS, COM NO
MÍNIMO
02
AIRBAGS
(MOTORISTA
E
PASSAGEIRO)
GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES
OFERTADA
PELO
FABRICANTE
EQUIPADOS
COM
TODOS
OS
EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS
PELO CÓDIGO NACIONAL
DE TRANSITO.

R$
118.164,00

TOTAL

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no
Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica
obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que
autorizados pela Prefeitura Municipal de Gurinhém.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém,
por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de
Preços.
Gurinhém, 03 de Agosto de 2016.
Município de Gurinhém
TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHA/PB, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o
que dispõe a Lei Federal de nº 8.666/93 e demais legislações vigentes, resolve
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 01.2016, fundamentado no relatório e
parecer final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município no valor total
de R$ 238.048,08 - (duzentos e trinta e oito mil quarenta e oito reais e oito
centavos), Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço
global – Recursos próprios do Município, a seguir demonstrados:
Construção do Muro da Escola Municipal “LIA BELTRÃO” (Zona
61.056,02
Rural - Sítio Mumbuca).
Construção do Muro da Escola Municipal “LIA BELTRÃO” (Zona
140.176,37
Urbana – Rodovia PB 075).
Construção do Muro da Escola Municipal “SEVERINO
36.815,69
FLAVIANO” (Zona Urbana).
Em favor da empresa SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 16.896.799/0001-86. Fica a empresa vencedora
convocada para a assinatura do Termo de Contrato de conformidade ao
instrumento convocatório.
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.
Alagoinha - PB, 20 de Julho de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, através do Registro de Preços, em serviços de lanches, coquetéis, almoços e jantares para
atendimento de eventos solenes oficiais, institucionais, inaugurações, aberturas e/ou encerramentos
de eventos e/ou encontros, treinamentos, reuniões, cursos, seminários e visitas (a exemplo do
Conhecendo o Judiciário) promovidos e/ou apoiados pelo Tribunal de Justiça e unidades da grande
João Pessoa, conforme as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência,
fornecido e elaborado pela Gerência de Contratação desta Corte de Justiça, publicado na edição do
Diário Oficial do Estado, edição do dia 05/08/16, pág. 18, e na edição do Jornal A União, edição do
dia 05/08/16, pág. 27 onde se lê : “…tendo em vista a não circulação do Diário Oficial do Estado da
Paraíba, edição do dia 02/08/15, ate a presente data. ”, leia-se “…tendo em vista a não circulação
do Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 02/08/16, ate a presente data. ”. Informamos
ainda, que os demais itens, incluindo a data do certame, permanecem inalterados. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras
das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail pregão@tjpb.jus.br.
João Pessoa, 08 de agosto de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09006/2016.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/064925
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09008/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2015/064925

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Capina, Roçado
e Aceiro das Áreas Externas das Unidades de Ensino da PMJP.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram
conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09008/2016, devidamente
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e do Decreto
Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: PSC-SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 15.121.468/0001-01 FONE/FAX: (71) 98650-0517 END.: AV ULYSSES GUIMARÃES
4031,
SALA
07,
BAIRRO
SUSSUARANA
CEP:
41.213-000
EMAIL:
contato.pscserviço@gmail.com
ITEM

SERVIÇO / DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

01

SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINA,
RASTELAGEM E RETIRADA DE
ENTULHOS NAS ÁREAS DE TODAS
AS UNIDADE DE ENSINO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA.

89.583

UNID.

M²

R$ UNIT

R$ TOT

R$
60.916,44
(
R$
0,68 sessenta
mil,
(sessenta e oito novecentos
e
centavos)
dezesseis reais
e
quarenta e quatro
centavos)

Valor Total: R$ 60.916,44 (Sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
João Pessoa, 28 de julho de 2016.
EDILMA FERREIRA DA COSTA
Secretária de Educação e Cultura

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém
Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2016 - SRP, feito pelo
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em 27 de Julho de 2016 e de conformidade com a
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:
HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: FIORI VEICOLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0008-76, foi
vencedora do certame com o valor total de R$ 118.164,00 (cento e dezoito mil e cento e sessenta
e quatro reais) pelas razões expostas no referido Laudo.
Gurinhém - PB, 03 de Agosto de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRESENCIAL N.º 011/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa:
FIORI VEICOLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0008-76, foi vencedora do certame com o valor total de
R$ 118.164,00 (cento e dezoito mil e cento e sessenta e quatro reais).
Gurinhém - PB, 03 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento
Pregoeiro
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os trabalhadores da INTERCEMENT S/A, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 11 de Agosto de 2016 na sede social desta entidade de classe com endereço
acima mencionado, às 17h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores presentes, e não
havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números de trabalhadores
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação;
b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria
desta entidade de classe a instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial. João Pessoa, 08 de
Agosto de 2016. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS
E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35, registro sindical: 006.071.01851-3. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os bancários da base territorial
desta entidade, funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS, para se reunir em Assembleia
Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Rua João de Sousa Maciel, 186, Bairro da
Esperança, CEP: 58.900-000, Cajazeiras - PB, quando estarão em debate os assuntos constantes
da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise, Aprovação ou Ratificação da Pauta de Reivindicações,
objeto da Campanha Salarial 2016/2017; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a
CONTEC e a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba
possa celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho com base no que dispõe o Art. 611,
parágrafos 1o. e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Taxa de Fortalecimento (Desconto Assistencial)
a ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que após
a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a
referida contribuição. As Assembleias, específicas por banco serão assim realizadas: BANCO DO
BRASIL S/A - dia 09/08/2016, as 17h00 em 1ª convocação, as 18h00 em 2ª convocação; CEF – dia
09/08/2016, as 19h00 em 1ª convocação, as 20h00 em 2ª convocação; BANCOS PRIVADOS – dia
09/08/2016, em 1ª convocação as 21h00 e não havendo quórum as 22h00 em 2ª convocação;
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 10/08/2016, as 18h00 em 1ª convocação e as 20h00
em 2ª convocação. Será observado o quorum estabelecido no Art. 612 da CLT. Cajazeiras - PB, 05
de agosto de 2016. NELSON SOARES DA SILVA – Presidente.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ
DO ROCHA E REGIÃO CNPJ 08.560.732/0001-48, registro sindical: 46224.001864/2008-81.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os
bancários da base territorial desta entidade, funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS,
para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Rua Princesa
Isabel, S/N, bairro Tabajara, CEP: 58.884-000, Catolé do Rocha - PB, quando estarão em debate
os assuntos constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise, Aprovação ou Ratificação
da Pauta de Reivindicações, objeto da Campanha Salarial 2016/2017; 2 - Autorização para que
este Sindicato juntamente com a CONTEC e a Federação dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários no Estado da Paraíba possa celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho com
base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o e 2o da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do
disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Taxa de Fortalecimento
(Desconto Assistencial) a ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da
categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio
punho, para se oporem a referida contribuição. As Assembleias, específicas por banco serão assim
realizadas: BANCO DO BRASIL S/A - dia 09/08/2016, as 17h00 em 1ª convocação, as 18h00 em
2ª convocação; CEF – dia 09/08/2016, as 19h00 em 1ª convocação, as 20h00 em 2ª convocação;
BANCOS PRIVADOS – dia 09/08/2016, em 1ª convocação as 21h00 e não havendo quórum as
22h00 em 2ª convocação; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 10/08/2016, as 18h00 em
1ª convocação e as 19h00 em 2ª convocação. Será observado o quorum estabelecido no Art. 612
da CLT. Catolé do Rocha - PB, 05 de agosto de 2016. Sebastião Emanoel de Campos – Presidente.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO
CNPJ 11.986.288/0001-31. Registro sindical 6221893821. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os bancários da base territorial desta entidade,
funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Av. Solon de Lucena, 575, centro, CEP 58.970-000,
Conceição - PB, quando estarão em debate os assuntos constantes da seguinte ordem do dia:
1 - Leitura, Análise, Aprovação ou Ratificação da Pauta de Reivindicações, objeto da Campanha
Salarial 2016/2017; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba possa celebrar
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o e
2o da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo
Único da CLT; e 3 - Fixação da Taxa de Fortalecimento (Desconto Assistencial) a ser descontado
em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do
acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. As Assembleias, específicas por banco serão assim realizadas: BANCO DO BRASIL S/A - dia
09/08/2016, as 17h00 em 1ª convocação, as 18h00 em 2ª convocação; CEF – dia 09/08/2016, as
19h00 em 1ª convocação, as 20h00 em 2ª convocação; BANCOS PRIVADOS – dia 09/08/2016,
em 1ª convocação as 21h00 e não havendo quórum as 22h00 em 2ª convocação; BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 10/08/2016, as 18h00 em 1ª convocação e as 20h00 em 2ª
convocação. Será observado o quorum estabelecido no Art. 612 da CLT. Conceição - PB, 05 de
agosto de 2016. Adaneu Bezerra de Souza – Presidente.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE
E REGIÃO CNPJ 00.774.440/0001-04, registro sindical: 46000.007512/95. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os bancários da base territorial
desta entidade, funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS, para se reunir em Assembleia
Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Rua Professora Severina Ramos de Souza,
203, 1° andar, centro,CEP: 58.290-000, Mamanguape - PB, quando estarão em debate os assuntos
constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise, Aprovação ou Ratificação da Pauta de
Reivindicações, objeto da Campanha Salarial 2016/2017; 2 - Autorização para que este Sindicato
juntamente com a CONTEC e a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no
Estado da Paraíba possa celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho com base no que
dispõe o Art. 611, parágrafos 1o e 2o da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no
Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Taxa de Fortalecimento (Desconto
Assistencial) a ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo
que após a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se
oporem a referida contribuição. As Assembleias, específicas por banco serão assim realizadas:
BANCO DO BRASIL S/A - dia 09/08/2016, as 17h00 em 1ª convocação, as 18h00 em 2ª convocação; CEF – dia 09/08/2016, as 19h00 em 1ª convocação, as 20h00 em 2ª convocação; BANCOS
PRIVADOS – dia 09/08/2016, em 1ª convocação as 21h00 e não havendo quórum as 22h00 em 2ª
convocação; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 10/08/2016, as 18h00 em 1ª convocação e as 20h00 em 2ª convocação. Será observado o quorum estabelecido no Art. 612 da CLT.
Mamanguape - PB, 05 de agosto de 2016. Elário Martins Tomaz – Presidente.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - CNPJ
08.537.904/0001-62, registro sindical: 006.221.01846-7. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os bancários da base territorial desta entidade,
funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Rua. Cel. José Vicente, 22, 1° andar, centro, CEP:
58.800-005, Sousa - PB, quando estarão em debate os assuntos constantes da seguinte ordem do
dia: 1 - Leitura, Análise, Aprovação ou Ratificação da Pauta de Reivindicações, objeto da Campanha Salarial 2016/2017; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a
Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba possa celebrar
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o e
2o da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo
Único da CLT; e 3 - Fixação da Taxa de Fortalecimento (Desconto Assistencial) a ser descontado
em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do
acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. As Assembleias, específicas por banco serão assim realizadas: BANCO DO BRASIL S/A - dia
09/08/2016, as 17h00 em 1ª convocação, as 18h00 em 2ª convocação; CEF – dia 09/08/2016, as
19h00 em 1ª convocação, as 20h00 em 2ª convocação; BANCOS PRIVADOS – dia 09/08/2016,
em 1ª convocação as 21h00 e não havendo quórum as 22h00 em 2ª convocação; BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 10/08/2016, as 18h00 em 1ª convocação e as 20h00 em 2ª
convocação. Será observado o quorum estabelecido no Art. 612 da CLT. Sousa - PB, 05 de agosto
de 2016. Josélio Ramos – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.012/2016
AVISO
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial
Nº
2.11.012/2016, realizado no dia 22 de julho de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado DESERTO.
A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade
Pregão Presencial Nº 2.11.013/2016, no dia 22 de agosto de 2016 às 08:00 horas com o mesmo OBJETO.
Campina Grande, 08 de agosto de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.13.001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.13.001/2016
AVISO
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial
Nº
2.13.001/2016, realizado no dia 07 de junho de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE GALANTE PARA ATENTER
A SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado DESERTO.
A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2.13.002/2016, no dia 23 de agosto de 2016 às 08:00 horas com o
mesmo OBJETO.
Campina Grande, 08 de agosto de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.050/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/PMCG E FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME OBJETO
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO VOLANTE
E MINI-TRIO PARA ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PELO PROGRAMA ACESSUAS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR
DE 10/08/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 1019 2205.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I,
§ 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E FRANCINILDO FERREIRA
DOS SANTOS. DATA DE ASSINATURA: 08/08/2016 .
EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.051/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME OBJETO
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO VOLANTE
E MINI-TRIO PARA ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PELO PROGRAMA ACESSUAS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR
DE 10/08/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 1019 2205.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I,
§ 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALISSON ALMEIDA GOMES.
DATA DE ASSINATURA: 08/08/2016 .
EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00139/2015. PARTES: STTP/
N.F. MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA FROTA DA STTP”. OBJETO DO
ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 05/08/2016 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO,
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, CAPUT, § 1º E § 2º,
DA LEI 8666/93E SUAS ALTERAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015,ASSINAM: FELIX ARAUO
NETO/MARIA DE FATIMA ALVES CAETANO. DATA DA ASSINARTURA:04 DE AGOSTO DE 2016.
FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000044/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Pregão Presencial n° 00044/2016, que objetiva a:
Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e móveis diversos, destinado a esta Prefeitura, do dia 09 de agosto
de 2016, para o dia 10 de agosto, no mesmo horário e local.
Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de agosto de 2016
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA – Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo
objeto é serviços de manutenção preventiva e corretiva de consultórios odontológicos e equipamentos da saúde.
Data de abertura: 19/08/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 08 de agosto de 2016. José
Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo
objeto é contratação de serviços na elaboração de projetos para captação de recursos. Data de abertura: 19/08/2016
às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações
pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 08 de agosto de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 026/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo
objeto é aquisição de pneus e câmaras. Data de abertura: 19/08/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana,
à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de
Santana, 08 de agosto de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE
- PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-03. 05.01 - 10.301.2016.1008 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE. VIGÊNCIA: 31.12.206. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e: CT
Nº 083/2016 - 20.07.16 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 41.400,00 - CT Nº 084/2016
- 20.07.16 - EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 62.422,00 - CT Nº 085/2016 - 20.07.16
- EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 142.123,00 - CT Nº 086/2016 - 20.07.16 - BETANIAMED COMERCIAL
EIRELI - EPP - R$ 27.440,00 - CT Nº 087/2016 - 20.07.16 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIRELI - EP - R$ 26.162,00 - CT Nº 088/2016 - 20.07.16 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$
3.363,00 - CT Nº 089/2016 - 20.07.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 21.799,00.
Pilões, 20 de Julho de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 012/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS / MINISTÉRIO DA SAÚDE
- PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-01: 05.01 - 10.301.2016.1008 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE. VIGÊNCIA: 31.12.2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e: CT
Nº 090/2016 - 20.07.16 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 18.044,00 - CT Nº 091/2016
- 20.07.16 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 18.150,00 - CT Nº 092/2016 - 20.07.16 - EDILANE DA
COSTA CARVALHO - ME - R$ 31.239,00 - CT Nº 093/2016 - 20.07.16 - EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA - ME - R$ 22.200,00 - CT Nº 094/2016 - 20.07.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 19.453,00 - CT
Nº 095/2016 - 20.07.16 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 3.363,00 - CT Nº 096/2016 - 20.07.16 - BETA
SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - R$ 6.648,00 - CT Nº 097/2016 - 20.07.16 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EP - R$ 8.645,00.
Pilões, 20 de Julho de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção dos Muros das Escolas Municipais “LIA BELTRÃO” (Zona Rural - Sítio Mumbuca), “LIA
BELTRÃO” (Zona Urbana – Rodovia PB 075) e “SEVERINO FLAVIANO” – (Zona Urbana). Regime de execução
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 01.2016.
Recursos PRÓPRIOS, MDE, QSE e FUNDEB 40%. Secretaria de Educação e Cultura: 02-05 / 12.361.0015.1013 /
4.4.90.51-00 – Obras e Instalações. Prazo de conclusão: 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 16.896.799/0001-86 - CT Nº 186/2016 – 21.07.2016 – R$ 238.048,08 - (duzentos e trinta e oito mil quarenta e
oito reais e oito centavos).
Alagoinha, 21 de Julho de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0083/2014
EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 0083/2014nos termos do
art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATANTE)
e LEMOS E MORAIS - ME, inscrito no CNPJ sob nº 05.913.968/0001-22.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-se e
Cumpra-se.
Sapé, 22 de Junho de 2015.
Flávio Roberto Malheiros Feliciano
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica
aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 015/2016, do tipo
“Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE
CATURITÉ. Data de abertura: 19/08/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro,
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1073.
Caturité, 08 de Agosto de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos
interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 016/2016, do tipo “Menor
Preço”, cujo objeto é FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS.
Data de abertura: 19/08/2016 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1073.
Caturité, 08 de Agosto de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica
aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2016, do tipo
“Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS. Data de abertura: 19/08/2016 às 12h00min (Horário
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura
de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)
3345-1072 / 3345-1073.
Caturité, 08 de Agosto de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 9 de agosto de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 061/2016, que objetiva: Registro de preços para compra futura de materiais
gráficos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: G. E. Estrela Ltda - R$
2.600,00; Gráfica Futura Ltda - R$ 1.000,00; Gráfica São Mateus Ltda - R$ 249.570,40; Grafipel Editora Gráfica - R$
85.550,00; Maria das Graças de Araújo Nóbrega - ME - R$ 97.090,00; Maria L. Caminha da Silva - R$ 62.914,70;
PerfilgráficaLtda - R$ 3.250,00. Fica os licitantes convocados no prazo de 03 dias úteis para assinatura daAta
de Registro de Preços, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista Decreto nº
7.892/2013 e Art. 7º da Lei nº 10.520/02.
Bayeux - PB, 08 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00040/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços mecânicos destinados a manutenção dos veículos
que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 19 de Agosto de 2016 às 08:30 horas, na
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.
Aparecida - PB, 08 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de assessoria técnica em finanças e planejamento,
junto a Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 22 de Agosto de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.
Vieiropolis - PB, 08 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPLA DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: Segundo termo aditivo ao contrato nº: 00029/2014 que entre si celebram a Prefeitura Municipal
de Cubati-Pb e F.B. DE MELO NETO-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de obras de construção de um centro de atenção a saúde fisioterapia e
laboratório de análise clinica.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 23/12/2016 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE
ANÁLISE CLÍNICA – que inicialmente eram 150 dias, conforme Clausula Sétima, do contrato nº 00029/2014, referente à Tomada Preços n° 0002/2014, Homologada em 02/07/2014, Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei
n° 8.666/93, e alterações. Signatário EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F.B. DE MELO
NETO & CIA. LTDA-ME – CubatÍ-PB, 29 de Julho de 2016.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos, Instrumentos e material
médico odontológico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTALMED COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 186.774,40; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 94.592,83.
Bananeiras - PB, 02 de Agosto de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos, Instrumentos e material médico odontológico. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial nº 00044/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/
Federais Recursos Ordinários; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE;
TRANSFERÊNCIA DE COVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2024
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS
FUNDO A FUNDO; 10.301.2010.1013 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIPAGEM DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE;
10.302.2008.2025 MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO; 10.302.2008.2035
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS - 3.3.90.30.07 MATERIAL ODONTOLOGICO 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00115/2016 - 02.08.16 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 186.774,40 CT Nº 00116/2016 - 02.08.16 - ORTOSHOP
COMÉRCIO LTDA - R$ 94.592,83
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 00045/2016, que objetiva: Contratação de empresa para a prestação dos serviços
de locação, licença e uso de SOFTWARE destinado ao setor de tributação do município de Bananeiras/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP - R$ 17.760,00.
Bananeiras - PB, 08 de Agosto de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação, licença e uso de SOFTWARE
destinado ao setor de tributação do município de Bananeiras/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00045/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras (Recursos Ordinários) - 0400 - Secretaria das Finanças - 04.123.2002.2006 - Elemento de Despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00117/2016
- 08.08.16 - IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP - R$ 17.760,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona
Rural - Bananeiras/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP. POLIGONAL
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/08/2016,
às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.
Bananeiras - PB, 08 de Agosto de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cônego João
Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA PARA
ACESSO A INTERNET PARA O PROJETO CIDADE DIGITAIS E DVERSAS SECRETARI. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no
horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
Pocinhos - PB, 08 de Agosto de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00001/2016
Termo de Rescisão Amigável de Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Riachão e a Empresa
Núcleo de Desenvolvimento Social-NDS, pelo presente Instrumento, fica Rescindido o Contrato na Contratação de
Empresa Especializada em Serviços de Consultoria e Assessoria à Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social,
no que diz respeito ao Planejamento de Ações, Elaboração de Orçamento em Execução Orçamentária, Prestação
de Contas Anuais, Reprogramação de Saldos e Acompanhamento de Programas e Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Origem: Pregão Presencial Nº 00038/2015. Assinatura da Rescisão 08/08/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica aos
interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016 , do tipo Menor
Preço, objetivando o fornecimento de Refeições prontas, tipo quentinha. Data de Abertura: 22/08/2016 às 10:00h.
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro,
Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.
Coxixola - PB, 08 de agosto de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2016
OBJETO: Fornecimento parcelado de armações oculares e confecção de lentes corretivas, destinadas a pessoas
carentes do município de São Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do dia 19/08/2016, na sala de Reuniões da
CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.
São Domingos - PB, 08 de Agosto de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.
Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Moreira,
21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial,
do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expediente diversos para Secretarias da Administração com
exceção da Secretaria de Saúde-2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.
Araruna - PB, 03 de Agosto de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO ADM. Nº. 2015/117603 da SEMAM
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 04-029/2016. Tipo Menor Preço
por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA
OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA (BICA), com abertura prevista para o último dia
02/08/2016 às 08:15h, foi declarada FRACASSADA, devido os valores ofertados se situarem acima da pesquisa
de mercado. Maiores informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João
Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.
João Pessoa, 03 de agosto de 2016
Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 01.508/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2016
DATA DE ABERTURA: 24/08/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana Pereira de Lima 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 640738, 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 08h00min
as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 00 ORDINÁRIOS/ 25
SUS/ 30 TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
João Pessoa, 04 de Agosto de 2016.
Juliana Pereira de Lima
Pregoeira da CSL
ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09.234/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2016
DATA DE ABERTURA: 22/08/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana Pereira de Lima 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 640737, 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 08h00min
as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 00 ORDINÁRIOS/ 25
SUS/ 30 TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
João Pessoa, 04 de Agosto de 2016.
Juliana Pereira de Lima
Pregoeira da CSL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
OBJETO: Contratação visando aquisição parcelada de tecidos, para atender as necessidades da prefeitura
municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 19 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 08 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente
Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Moreira,
21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expediente diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/
PB, para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com
Araruna - PB, 03 de Agosto de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016
CONTRATO Nº 175/2016 - Contratado(a): Alírio Rafael Cavalcanti Alcantara - ME. Objeto: Contratação de empresa
especializada para realização de treinamento e capacitação de profissionais da educação por meio de cursos a distância. Valor Contratado: R$ 535.500,00. Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação,
Capacitação de Profissionais da Educação - Out. Serv. de Terceiros - P. Jurídica. Vigência: 02/08/2016 a 31/12/2016.
Bayeux/PB, 02 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2016
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 23 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 Materiais de uso e higiene pessoal, destinados as Creches do Municipio de
Cabedelo.. 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, 08 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2016
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 23 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 TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DESTINADO A SEMOB.. 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, 08 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00080/2014, em 29.09.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Praça de Eventos em conformidade com Contrato Repasse n°
778280/2012 – Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2016
Pedro Feitoza Leite - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de quadra escolar coberta, em conformidade com o TC PAC nº 7804/2014
– FNDE/MEC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Ibiara-PB, 08 de Agosto de 2016
Pedro Feitoza Leite - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06231/2015 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRINHO e a empresa JETPRINT INFORMATICA LTDA: Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
INFORMÁTICA, de forma parcela da, para atender as necessidades da Prefeitura municipal de Juazeirinho-PB,
através de suas secretarias. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto o a prorrogação do prazo de vigência de 60
(Sessenta) dias no contrato acima mencionado, com vigência de 03 de Agosto de 2016 a 02 de Outubro de 2016,
a partir da assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Sexta
do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional - Juazeirinho – PB.
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Álcool Hidratado) para o abastecimento da Frota
Própria e Locada à Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB, para o exercício de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS
PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
SUS) - 03:000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - 10.301.0012.2066/10.302.0012.2067/10.301.00
12.2068/10.301.0012.2069/10.301.0012.2075/10.301.0012.2076/10.301.0012.2077 - ELEMENTO DE DESPESA:
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 03:001 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.302.0012.2078 - ELEMENTO
DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00036/2016 - 22.07.16 - IRMÃOS
MARTINIANO LTDA - ME - R$ 249.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Álcool Hidratado) para o abastecimento da Frota
Veicular Própria e Locada à Prefeitura Municipal de Araruna/PB, exceto Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde de Araruna/PB para o exercício de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios
do Município de Araruna/Federais (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECURSOS DA CIDE/TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS) = 02:050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTOS E LAZER - 12.361.0005.2011/12.361.0005.2012/12.361.0028.2015/12.361.0030.2029/1
2.361.0005.2082 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:080 - SECRETARIA DE
INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 15.452.0022.2044/15.605.0023.2045 - ELEMENTO DE
DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:090 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO RURAL - 20.601.0011.2052 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna
e: CT Nº 00055/2016 - 22.07.16 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 311.200,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais
(Ensino Fundamental/EJA/Creches/PROJOVEM Adolescente/MAIS Educação/PETI/Centro de Convivência do Idoso/
Centro de Inclusão Social/Ação Social/Sopão Comunitário/CRAS/Brasil Alfabetizado) - Araruna/PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de
Araruna/Federais (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00056/2016 - 22.07.16 - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$
282.415,40; CT Nº 00057/2016 - 22.07.16 - MARIA JOSE MACEDO FERREIRA - ME - R$ 9.624,00 e CT Nº
00058/2016 - 22.07.16 - XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME - R$ 7.631,40.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09051/2016.
Objeto: aquisição de mobiliários para a rede municipal de ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa F M INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64138.002242/2015-50; PREGÃO ELETRÔNICO Nº-002/2015- Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro 27º Batalhão Logístico - ADESÃO Nº. 09003/2016 da SEDEC a Ata de Registro de
Preços nº. 001/2015- Ministério da Defesa/Exército Brasileiro 27º Batalhão Logístico.
Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr.º. Philipe Marcone
Padilha de Carvalho, pela empresa F M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 4.4.90.52;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário Educação);
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 1.337.470,00 (um milhão, trezentos e trina e sete mil, quatrocentos e setenta reais).
Republicado por Incorreção
João Pessoa, 03 de agosto de 2016.
Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Administrativo nº 020/2016
e Pregão Presencial nº 00012/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores, conforme especificação do edital.
VALOR GLOBAL: R$ 391.820,00 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Olho D`água - PB, 08 de Agosto de 2016
Francisco de Assis Carvalho - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Major
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 19 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 parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002.
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 08 de Agosto de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Henriques,
84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial,
do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ) PORTE I DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min
Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 08 de Agosto de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da
Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Contratação de uma empresa
especializada em construção civil para reconstrução e restauração de unidades habitacionais; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: N R J - CONSTRUCOES LTDA. - EPP - R$
344.315,87.
Pedro Régis - PB, 08 de Agosto de 2016
IVANILDO MARTINS DA SILVA - Secretário de Saúde
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Contratação de empresa
especializada em construção civil, para construção de 02 (duas) quadras poliesportivas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - R$ 92.664,32.
Pedro Régis - PB, 08 de Agosto de 2016
JOSÉ AURÉLIO FERREIRA - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de 02 (duas) quadras
poliesportivas.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedro Régis: 0206 - Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo;
27 812 0224 1.019 - Construção, Ampliação, Reforma de Ginásio de Esportes e Quadras Esportivas; 4.4.90.51.00
- Obras e Instalações.
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedro Régis e:
CT Nº 00035/2016 - 13.07.16 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - R$ 92.664,32
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para reconstrução e restauração
de unidades habitacionais.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Convênio n° 0112/14 e Próprios do Município de Pedro Régis: 02.09 - Fundo Municipal
de Saúde de Pedro Régis; 10.29 - Implantação de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas;
44.90.51.00 - Obras e Instalações.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Régis e:
CT Nº 00033/2016 - 06.07.16 - N R J - CONSTRUCOES LTDA. - EPP - R$ 344.315,87
ATP ENERGIA LTDA – CNPJ No. 11.405.513/0001-07 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia no. 1873/2016 em João Pessoa, 2 de agosto de 2016 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de implantação da CENTRAL EÓLICA ESPINHARAS 01, com 30 aerogeradores de 2,0
MW potência nominal, totalizando o parque uma potência instalada de 60,0 MW, na zona rural dos municípios de
Passagem e Quixaba, no estado da Paraíba. Na(o) – PASSAGEM E QUIXABA – ZONA RURAL. Município – UF
– PB Processo: 2016-003467/TEC/LP-2728
ATP ENERGIA LTDA – CNPJ No. 11.405.513/0001-07 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia no. 1874/2016 em João Pessoa, 2 de agosto de 2016 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de implantação da CENTRAL EÓLICA ESPINHARAS 02, com 30 aerogeradores de
2,0 MW potência nominal, totalizando o parque uma potência instalada de 60,0 MW, na zona rural dos municípios
de Passagem e Cacimba de Areia, no estado da Paraíba. Na(o) – PASSAGEM E CACIMBA DE AREIA – ZONA
RURAL Município – UF – PB Processo: 2016-003468/TEC/LP-2729
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna
público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença
de Instalação N° 531/2014 - PROC. Nº 2014-000762 – Implantação do Sistema de Abastecimento de água da
comunidade Pedra do Sino= IT: 1824110,32 =AC: 326 M² = NE: 18 = L.ATV: COMUNIDADE PEDRA DO SINO. –
Município: QUEIMADAS - UF: PB - Processo: 2016-005169/TEC/LI-5011.
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna
público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença
de Operação N° 3184/2008 - PROC. Nº 2008-007490 – Esgotamento Sanitário no Conjunto Glória na Cidade
de Campina Grande= IT: 7039029,16 = AC: 0,42 M² = NE: 04 =NE: 04 =L.ATV: Campina Grande – CONJUNTO
GLÓRIA Processo: 2016-005166/TEC/LO-2843.
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalaçãon°1845/2016, em João Pessoa, 1 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Adutora de reforço
para a ETA Lagoa de Matias para o abastecimento de Água das cidades de Belém e Caiçara e dos Distritos de
Braga, Cachoeirinha, Logradouro e Rua Nova. Na(o) LAGOA DO MATIAS/BELÉM DE CAIÇARA/DIST. DE BRAGA/CACHOEIRINHA/LOGRADOURO/RUA NOVA. Município: - UF: PB: Processo: 2016-003416/TEC/LI-4879.
EMPRESA ERNANI ALEIXO ARRAIS FILHO ME, CNPJ 70.095.617/0001-13 INSC16.101.968-4 ESTADUAL,
ESTABELECIDA À AV ALMIRANTE TAMANDARÉ 100/12 TAMBAÚ- JOÃO PESSOA/PB , Comunica que foi
EXTRAVIOU O LIVRO REGISTRO DE OCORRÊNCIA , conforme CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA
nº 00012.01.2016.1.00.202, datado dia 08.08.2016
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA- CNPJ Nº 18.088.931/0001-59 Torna público que aSUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença deOperação nº1862/2016/2016 em João Pessoa, 2 de
agosto de 2016 - prazo: 1460 dias. Para a atividadede: Fabricação de Esquadrias Metálicas na RUA FRANCISCO
FERNANDES NOGUEIRA, SN - CONJ. ANTONIO MARIZ Município:UIRAUNA - UF: PB. Processo: 2016-003610/
TEC/lo- 2345.
CYMBRA CONCRETO E MORTEIRO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF Nº 14.608.752/0001-44. Torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1819/2016 em
João Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Produção de Concreto Usinado Na(o)
- RUA DOS JAMBEIROS, QD. 185 – LT. 405 – DISTRITO INDUSTRIAL – JOÃO PESSOA – Município: - UF: PB.
Processo: 2016-003685/TEC/LO-2363.
JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 05.157.468/0001-08. Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1888/2016 em João
Pessoa, 3 de agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Galpão Comercial e respectivo sistema de
tratamento Na(o) - ROD. PB-055, KM – 1,5, DISTRITO INDUSTRIAL Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo:
2016-003850/TEC/LP-2743.
LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, CNPJ Nº 09.232.005/0001-14, torna público que requereu à
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a renovação de Licença de Operação para o Residencial Colinas, situado
na Rua Vitória Régia nº 175, Gramame, João Pessoa – PB.
MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.542.474/0001-77. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 1576/2016
em João Pessoa, 04 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra experimental de areia e argila
em tabuleiro, referente ao processo DNPM 846.255/2009 Na(o) ENGENHO TRIUNFO – ZONA RURAL Município:
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000553/TEC/LOP-0292.
M.C CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que recebeu da SEMAPA- Secretaria
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação de nº 0247/2016 para a Construção de
um GALPÃO COMERCIAL, situado no Lote 01 da Quadra 27, Loteamento PARQUE ESPERANÇA- CABEDELO/
PB., conforme processo nº 2016.00882.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1649-30, torna público que requereu a SEMAM
– Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 260/2015 para a atividade de Comércio
Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros Alimentícios – Supermercado, situado na Av.
Walfredo Macedo Brandão, 1122- João Pessoa CEP -50.052-200.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1144-02, torna público que requereu a SEMAM
– Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 293/2015 para a atividade de Comércio
Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros Alimentícios – Hipermercado, situado na Av.
Epitácio Pessoa, 4200 - João Pessoa CEP -50.045-000.
AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SUMÉ LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.676.850/0001-77 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1762/2016 em
João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis
(gasolina, álcool e diesel) e lubrificantes. Na(o) AV PRIMEIRO DE ABRIL – S/N, Município: SUMÉ – UF: PB.
Processo: 2016-001106/TEC/LO – 1666.
CONDOMÍNIO CABO BRANCO RESIDENCE PRIVÊ – CNPJ 03.443.649/0001-75 Torna público que a SUDEMA –
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1701/2016 em João Pessoa,
18 de julho de 2016 – Prazo: de 730 dias. Para a atividade de: Condomínio horizontal fechado predominantemente
residencial. Na AV. DES. HILTON SOLTO MAIOR Nº 6701 - PORTAL DO SOL. Município: JOÃO PESSOA – UF:
PB. Processo: 2007-005964/TEC/LO-1471.

