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0.3m
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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
21o  Mín.

32o  Máx.
17o Mín.

34o Máx.
19o Mín.

DÓLAR    R$ 3,138  (compra) R$ 3,140  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,140  (compra) R$ 3,280  (venda)
EURO   R$ 3,496  (compra) R$ 3,501  (venda)

l TCU aprova substituição de empresa que abandonou Transposição. Página 4

l Ideme registra redução do custo de vida da capital em julho. Página 5

l Polícia prende casal e apreende 200 quilos de maconha em CG. Página 6

l CBTU pede que população não jogue Pokémon Go na via férrea. Página 7
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ANIversárIo de MANGABeIrA

seTor de servIços

ArroCHo NA edUCAção FederAL

Investimento nas instituições federais de ensino será reduzido em até 45% no próximo ano. Já os recursos 
para as despesas de custeio sofrerão corte de 18%, segundo previsão do Ministério da Educação.  PÁGInA 13

O faturamento das empresas do setor de serviços da Paraíba voltou 
a crescer e registrou uma alta de 2,8% no mês de junho em comparação 
a maio, segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE.  PÁGInA 8

“Gente do passado, 
fatos do presente”, de 
Ramalho, reúne 59 ar-
tigos. “Liturgia do Fim” 
é um retorno de Marília 
ao romance.  PÁGInA 9

FoTo: Francisco França/Secom-PB

FoTo: Evandro Pereira

Temer cortará verba
das universidades

ÁGuA DE quALIDADE O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem o sistema de abasteci-
mento da Cidade Recreio, no bairro do Altiplano, um investimento de R$ 3,5 milhões.  PÁGInA 3

BRonzE no juDÔ A gaúcha 
Mayra Aguiar conquistou o 
terceiro lugar no pódio na 
categoria até 78kg nas Olim-
píadas do Rio.  PÁGInA 8

Paraíba registra 2o

maior crescimento

Esportes

Grupo é contra o 
cerceamento da liber-
dade de debate em sala 
de aula.  PÁGInA 5

Entidades lançam 
a Frente Escola
Sem Mordaça

PArAíBA

Ricardo Barros, da Saúde, 
declarou que as mulheres 
trabalham menos do que os 
homens.  PÁGInA 14

Programa de incentivo 
vai investir em empresas da 
Paraíba com potencial de 
alto impacto.  PÁGInA 19

Ministro comete
gafe durante evento

Pequenos negócios 
terão R$ 20 milhões

IBGe desMeNTe

edITAL do seBrAe

ramalho Leite 
e Marília Arnaud 
lançam livrosFo
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O fato de sediar os Jogos Olímpicos dá 
ao Brasil uma rara oportunidade de refle-
tir, pela via dos contrastes e semelhanças 
com o desempenho de outras nações, a 
“realidade esportiva” nacional. Fácil per-
ceber o quanto os esportes carecem de 
investimentos, de políticas públicas re-
volucionárias, para que o país venha a se 
transformar, por exemplo, em uma potên-
cia internacional em modalidades como 
atletismo e os vários tipos de ginástica.

Evidente que o Brasil destaca-se em 
várias categorias. Estão aí, por exemplo, 
os jovens atletas do vôlei, do judô, provan-
do, por meio da conquista de medalhas, o 
enorme potencial do país. No entanto, já 
passou a hora do país, de uma maneira 
geral, deixar de apostar mais nos resul-
tados das heroicas iniciativas individuais 
que nas consequências de políticas públi-
cas consistentes, inovadoras, perenes, se-
jam elas de Estado ou de governo.

A prática de esportes deve ser in-
centivada a partir do núcleo familiar, ga-
nhando estímulo de maior amplitude no 
ambiente escolar, e daí por diante. Para 
isso, o poder público, mas não exclusiva-
mente ele, deve garantir o apoio e a infra-
estrutura necessários para que as novas 
gerações de atletas tenham as condições 
necessárias para desenvolver seus talen-
tos esportivos, que envolvem espaços es-
pecíficos, equipamentos certos e treina-
mentos adequados.

Na esfera pública, os jogos escolares e 

universitários, devidamente valorizados, 
através da inversão de recursos financei-
ros, funcionariam como plataformas pri-
vilegiadas, no que diz respeito à formação 
de uma elite esportiva vencedora, capa-
citada para disputar torneios em todos 
os níveis, ou seja, das provas municipais 
às competições internacionais. As con-
federações esportivas, reestruturadas, 
tornar-se-iam mais relevantes, nesse pro-
cesso.

A construção de novas e modernas 
praças esportivas, ou a reforma e amplia-
ção dos polos de esportes já existentes, a 
exemplo do que aconteceu, recentemente, 
com a Vila Olímpica Parahyba, em João 
Pessoa, daria o suporte físico necessário 
para que se tornasse possível explorar 
todas as competências das gerações atlé-
ticas contemporâneas. Há outras, claro, 
mas essas alternativas certamente sedi-
mentariam um patamar sem paralelos, na 
prática de esportes.

É inquestionável que um dos moti-
vos que levam atletas brasileiros a terem 
um choque emocional, após vencerem 
as competições, é exatamente o sacrifí-
cio a que se submeteram, ou a que foram 
submetidos, antes dos certames. Não há 
demérito no choro. No entanto, se as lá-
grimas tiverem que cair que caiam de fe-
licidade, e não da tristeza causada pelas 
inúmeras dificuldades que os esportistas 
enfrentam, notadamente, os oriundos das 
classes mais pobres.

Editorial

O espelho olímpico
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SEM qUORUM

UM gOlPE NA lEI DA FIChA lIMPA

Na Paraíba, mais de 600 
gestores e ex-gestores ti-
veram suas contas rejeita-
das pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e estariam 
impedidos de sair candida-
tos. Porém, com o entendi-
mento do STF, que retirou 
os “poderes” das cortes de 
todo o país, eles, agora, po-
derão concorrer nas eleições 
de outubro. Simples, assim.

A falta de quorum tem emperra-
do a apreciação de matérias pela 
Câmara de João Pessoa. Com 
50 projetos cujos prazos estão 
vencidos, as sessões estão es-
vaziadas devido a ausência de 
vereadores que são candidatos. 
O presidente da Casa, Durval 
Ferreira (PP), convocou reunião 
para terça-feira, quando será 
acordado uma forma de zerar a 
pauta de votações.

Na próxima segunda-feira, o 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região promoverá o seminário 
“O Novo Código de Processo 
Civil”, no Pleno da Corte, em 
Recife (PE). O coordenador 
científico do evento é o de-
sembargador paraibano Rogé-
rio Fialho Moreira, presidente 
do TRF5. Os ministros Luiz Fux 
e Gilmar Mendes, do STF, serão 
conferencistas.

Meses atrás, Luiz Carlos Martins, executivo da Camargo Corrêa, disse à Operação Lava-Jato, em delação 
premiada, que PMDB e PT iriam dividir R$ 21 milhões em propina nas obras da Usina de Belo Monte. Citou 
o ex-ministro de Minas e Energia, senador Edison Lobão (PMDB-MA), que teria recebido suposto dinheiro 
do esquema fraudulento. As investigações estão em curso para comprovar ou não a delação. Fato é que 
o PMDB continua dando as cartas em Belo Monte. Tanto é assim que a engenheira Aracilba Rocha foi 
indicada pela bancada paraibana do partido para presidir a Norte Energia S A, empresa responsável pela 
operação da hidrelétrica. Técnica e gestora experiente, ela está a um passo de assumir a empreitada.  

“É preciso saber se o dinheiro voltou para 
Brasília por inoperância ou se foi desviado 
para outra finalidade”. Da vereadora San-
dra Marrocos (PSB), levantando um de-
bate: João Pessoa teria recebido alguns 
milhões para iniciar, após 2012, a im-
plantação da Rede Cegonha – conjunto de 
ações para a qualificação do parto normal 
e acolhimento humanizado. Mas o projeto 
não teve andamento, disse a socialista.

Há meses, uma decisão monocrática do minis-
tro Luís Roberto Barroso – logo ele! – provo-
cou polêmica nos meios jurídicos. Ele conside-
rou que a Lei da Ficha Limpa não poderia ser 
aplicada aos casos anteriores à sua publica-
ção. Sendo assim, candidatos punidos antes 
de 2010, quando a legislação passou a viger, 
não f icariam inelegíveis por oito anos e pode-
riam ser candidatos, agora.

LEI NÃO vALE PARA ANTES DE 2010 REDE CEgONhA

ESTÃO ‘lIbERADOS’

PMDb DA Pb DEvE ‘ASSUMIR’ bElO MONTE

SEMINÁRIO DO TRF5

Não sou especialista em di-
reito constitucional ou direito 
eleitoral para debater com 
notórios ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) acerca 
de temas sobre os quais pai-
ram minúcias e complexidades 
as mais diversas. Não. Mas 
ouso opinar sobre a decisão da 
maioria dos membros daquela 
Corte, quanto à possibilidade 
de prefeitos, que tiveram con-
tas rejeitadas por Tribunais de Contas, serem candidatos nas eleições de outubro – somente se as 
Câmaras Municipais desaprovarem a prestação, a inelegibilidade de oito anos, com base na Lei da 
Ficha Limpa, se confirma. Não me parece razoável deixar apenas à responsabilidade do Legislativo 
Municipal uma decisão de tal envergadura. Não é raro que prefeitos tenham maioria na Câmara Muni-
cipal, o que, em tese, proporciona a eles o controle sobre a aprovação ou não de suas contas. Ou seja, 
na hipótese de um gestor cometer atos considerados ilícitos por um parecer técnico de Tribunais de 
Contas, não haverá impedimento para que ele se dispute cargo eletivo, basta ter as contas aprovadas 
pelo Legislativo. Aliás, voto vencido, o ministro Luís Roberto Barroso (foto) fez alusão às manobras 
que podem livrar da Lei da Ficha Limpa políticos acusados de desviar recursos públicos. Ouso dizer: o 
STF cometeu um equívoco ao desprezar a empresa do monopólio político, cujos atores devem estar 
comemorando a flexibilidade proporcionada pela maior Corte do país. A lei parece que está ficando 
mais branda, justamente quando a maioria dos brasileiros a quer mais severa.
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“Agosto das Letras”

Eu não era propriamente uma 
criança alegre. Tinha muita energia 
guardada, e, uma timidez absurda, o 
que as vezes me fazia ficar paralisada. 
Havia poucas coisas que me deixavam 
completamente em paz, feliz, entre-
gue. Uma dessas coisas eram os livros.

Livros, na minha infância, eram 
sinônimos para grandes maços de 
papéis encadernados em capas muito 
duras, folhas completamente criva-
das de sulcos, sulcos que eu percorria 
com minhas mãos pequenas, as pa-
lavras fazendo sentido na polpa dos 
meus dedos indicadores.

Com o tempo aprendi a identificar 
em mim mesma uma espécie de fome, 
suave, funda, inadiável. Era fome de 
leitura.

A frase que mais se ouvia em tor-
no de mim, dita pelos adultos, era: 
Essa menina é magra de tanto ler!

Lia muito mesmo. Por dias intei-
ros eu me deslocava por entre as pala-
vras, abria páginas e páginas, crivadas 
daqueles sulcos mágicos, e voava por 
mundos surpreendentes, absurdos e 
trágicos: De Monteiro Lobato, de José 
de Alencar, de escritores franceses de 
literatura infantil, dos clássicos da li-
teratura universal.

De tanto ler, imaginava às vezes 
que de fato eu habitava o mundo lite-
rário, com suas sombras, suas quilhas 

de vento, suas portas entreabertas, o 
terror apontando-me seus dedos fan-
tasmagóricos. Imaginava que morava 
naquele mundo e que estava de pas-
sagem na vida real.

O gesto da leitura, com seu con-
junto de comportamentos, o silên-
cio, a contemplação, a associação e o 
encadeamento das ideias, o gesto da 
leitura, parece que nos oferta um pas-
saporte para o conhecimento profun-
do, para um naco de humanidade que 
nos pertence, mas nem sempre é re-
conhecido por nós próprios, quando 
nos é negada essa possibilidade.

Ler em braille, em tinta ou nos ta-
blets. Ler através do kindle. Nenhum 
suporte pode alterar essa nossa con-
dição de ser, sujeito de leitura, entre-
gue ao desafio de caminhar por entre 
as ideias, conhecer não apenas suas 
fontes, times, verdana, garamond, 
mas sentir nelas mesmas, o hálito da 
compreensão, do entendimento, da 
partilha, da comunicação.

Ler é como dar voz ao passado, 
ao futuro, ao tempo presente. É como 
abrir nossa mente, como uma casa, 
para abrigar ideias e dar-lhes vida, es-
tatura, outra explicação.

Agosto chega com seus dias lon-
gos, seu lençol de frio, suas ventanias. 
Agosto chega com as suas letras, em 
tinta, em bits, em braille.

Artigo  Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

ler é como dar voz ao passado, ao futuro, ao tempo presente. É como abrir 
nossa mente, como uma casa, para abrigar ideias e dar-lhes vida, estatura...”
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Governador inaugura sistema de
abastecimento da Cidade Recreio
Obra faz parte da série de 
inaugurações que o Estado 
está realizando em agosto

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, on-
tem, a ampliação do siste-
ma de abastecimento de 
água que vai atender os mo-
radores da Cidade Recreio, 
no Altiplano, e reforçar o 
abastecimento dos bairros 
Quadramares e Portal do 
Sol. A obra recebeu inves-
timentos de aproximada-
mente R$ 3,5 milhões e faz 
parte da programação de 
inaugurações do Governo 
do Estado em comemora-
ção aos 431 anos da cidade 
de João Pessoa.

Cerca de 5 mil habitan-
tes serão beneficiados com 
esta obra, que inclui a cons-
trução de um reservatório, 
17.200m de rede de distri-
buição com interligações na 
rede existente, além de 50 
ligações domiciliares. “Esta 
obra reforça o crescimento 
populacional nesta área. O 
Governo do Estado inaugura 
esse sistema que traz uma 
das principais coisas para a 
população que é o abasteci-
mento de água. É uma obra 
do presente e já pensando 
no futuro, portanto é um 
grande investimento de R$ 
3,5 milhões que entregamos 
na Cidade Recreio”, ressaltou 
o governador.

Ricardo lembrou na 
ocasião que nesta sexta-fei-
ra (12) será feita a entrega 
do sistema de esgotamento 
sanitário do Jardim Ester, 
em Mandacaru. “Ainda den-
tro das comemorações dos 
431 anos de João Pessoa, 
vamos inaugurar o sanea-
mento do Jardim Ester, que 
fica em Mandacaru, um in-
vestimento de quase R$ 3 
milhões. Uma obra muito 
importante que conclui a 
demanda dos moradores de 
toda aquela área das proxi-
midades do Alto do Céu. E 
ainda temos muitas outras 
obras para inaugurar este 
mês em homenagem a João 
Pessoa”, observou.  

“Essa é uma região de 
expansão da cidade que 
estamos fazendo todo o 
reforço da rede de abas-

tecimento. Estamos aqui 
entregando a ampliação 
deste sistema que atende 
a necessidade de aproxi-
madamente 5 mil pessoas. 
Agora a água chega às ca-
sas da população de forma 
adequada, com qualidade e 
em quantidade suficiente”, 
garantiu o presidente da 
Companhia de Águas e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa), 
Marcus Vinícius Neves.

População
Jorge Martins é mo-

rador da Cidade Recreio 
há 17 anos e expressou a 
satisfação por ser contem-
plado com esta obra que 
garante o abastecimento 
de água nas residências. 
“Antes, a gente sofria de-
mais com a falta de água, 
só tinha água de cacimbão. 
Agora, graças a Deus e ao 
governador Ricardo, temos 
a preciosa água em casa. 
Pode ser de dia, noite, fe-
riado, tem água à vontade 
para a nossa comunidade. 
É uma felicidade muito 
grande”, comemorou.

“As ruas que estão re-
gulares na Cidade Recreio 
agora estão abastecidas 
com água de forma adequa-
da. Conheço muita gente 
que tinha dificuldades com 
isso e hoje podem ter mais 
qualidade de vida, devido 
esta ação do Governo do 
Estado”, enfatizou o presi-
dente da Associação da Vila 
São Domingos no Altiplano, 
Emerson Camilo.

“Aqui na Cidade Recreio 
era uma dificuldade para 
ter água. Eu sofro com pro-
blemas de coluna e morria 
de vontade de comprar uma 
máquina para lavar as rou-
pas e diminuir meu esforço, 
mas não podia porque sem 
água ela não funciona. Hoje, 
isso já vai ser possível por-
que a água chega todos os 
dias na minha casa”, comen-
tou a dona de casa Mariana 
Gonçalves.    

Entre as autoridades 
presentes estavam o de-
putado estadual João Gon-
çalves e o secretário da 
Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, João 
Azevedo.

Medida cautelar expedi-
da pelo conselheiro Marcos 
Costa e referendada, à una-
nimidade, pela 1ª Câmara do 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, na sessão ordinária dessa 
quinta-feira (11), suspendeu 
o pregão presencial 38/2016, 
da Prefeitura Municipal de 
Teixeira, destinado à contra-
tação de empresa para for-
necimento de lentes e arma-
ções de óculos.

Ao explicar a decisão, o 
conselheiro ressaltou infor-
mação da Auditoria de que 
o órgão técnico não teve 
acesso ao referido edital na 
internet. A Prefeitura dispo-
nibilizou, no caso, apenas o 
aviso do pregão. Pela legisla-

ção, adverte a Auditoria, só 
os municípios com população 
de até 10 mil habitantes fi-
cam dispensados da divulga-
ção dessa obrigatoriedade. E 
o município de Teixeira, pe-
los dados do IBGE, tem cerca 
de 14 mil.

A denúncia de supostas 
irregularidades no procedi-
mento licitatório foi feita à 
Ouvidoria por Geraldo Bezer-
ra Junior, representante da 
empresa Almeida Bezerra & 
Cia Ltda, chamando atenção 
para restrição de competiti-
vidade ao relatar as dificul-
dades que teve de enfrentar 
para receber o edital.

O conselheiro entendeu, 
ao concordar com o relatório 

emitido pela Auditoria, que 
houve “indícios suficientes de 
irregularidades no presente 
Edital, no tocante ao quesi-
to Publicidade”, contrarian-
do, conforme expôs em seu 
voto, “o que dispõe a Consti-
tuição, a Lei 8.666/93 e a Lei 
10.520/02 – Lei do Pregão”.

Na sessão, a 1ª Câmara 
julgou regular, com ressalvas, 
o processo 03153/14, da Pre-
feitura de Patos, referente a 
concorrência 03/13, destina-
da à contratação de empre-
sa para executar serviços de 
varrição, coleta e transporte 
de resíduos sólidos.

Da mesma Prefeitura, fo-
ram julgados irregulares dois 
outros procedimentos licita-

tórios: os pregões presenciais 
números 05/2013 e 01/2014, 
relativos aos processos 
03733/13 e 02459/14 –, am-
bos objetivando a locação de 
veículos. Outro pregão com o 
mesmo objetivo foi também 
julgado irregular: o procedi-
mento relativo ao processo 
05667/13, da Prefeitura de 
São Bento.

E outros dois pregões, um 
da Prefeitura de Alcantil e 
outro de Sumé, foram julga-
dos regulares. São relativos, 
respectivamente, aos proces-
sos 06342/14 e 07243/14. A 
Câmara votou, ainda, pela 
regularidade com ressalvas 
do pregão 0006/2016, reali-
zado pela Prefeitura de Be-

lém do Brejo do Cruz para 
aquisição de medicamentos 
e materiais hospitalares e de 
laboratório.

Foram julgadas irregula-
res as prestações de contas, 
exercício 2011, do Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Itabaiana 
e do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores 
do Município de Bayeux.

Presidida pelo conselhei-
ro Fábio Nogueira, participa-
ram da sessão o conselheiro 
Marcos Costa e os conselhei-
ros substitutos Renato Sér-
gio Santiago Melo e Anto-
nio Gomes Vieira Filho. Pelo 
Ministério Público de Contas 
atuou a subprocurador-geral 
Luciano Andrade Farias.

TCE mantém suspensão de pregão em Teixeira
edital não estava na internet

Cinco mil habitantes serão beneficiados com a obra, que inclui a construção de um reservatório e 17.200 metros de rede de distribuição

Fotos: Francisco França/Secom-PB

Moradores da Cidade Recreio agora têm acesso a água de qualidade; “é uma obra do presente e já pensando no futuro”, disse Ricardo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de agosto de 2016

Políticas

TCU aprova substituição de empresa 
que abandonou obras da Transposição
Presidente da Frente
Parlamentar da Água da AL, 
Jeová Campos, fez denúncia

FOTO: Divulgação

Na tarde de ontem, um 
dos fundadores do Departa-
mento de Música da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Hector Jorge Rossi, 
recebeu o Título de Cidadão 
Pessoense das mãos do ve-
reador Marmuthe Cavalcanti 
(PSD).

Segundo Marmuthe Ca-
valcanti, Hector Jorge Rossi 
merece a homenagem “por 
mostrar que sua formação 
e conhecimento, são instru-
mentos capazes de modificar 
a realidade social de muitas 
pessoas e abrir caminhos e 
portas para um futuro me-
lhor através da música”, jus-
tificou o parlamentar.

Marmuthe destacou que 
o homenageado é gerente-
-executivo da Orquestra Sin-
fônica Municipal de João Pes-
soa e atua no “Projeto Ação 
Social pela Música do Brasil”, 
que tem fins socioeducativos. 
De acordo com ele, o projeto 
trabalha em favor do desen-

volvimento social e humano 
de jovens de comunidades 
em situação de vulnerabili-
dade social, promovendo a 
formação de orquestras jo-
vens de música clássica na 
cidade de João Pessoa.

O diretor executivo da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Maurício 
Burity, exaltou a capacidade 
e a competência do homena-
geado na condução do “Pro-
jeto Ação Social pela Música 
do Brasil”. “Continue com 
carinho e dedicação à nossa 
cidade. Definitivamente a Ar-
gentina perdeu mais um cra-
que”, finalizou.

Já a representante dos 
amigos do novo cidadão 
pessoense, Scheylla Barre-
to, externou a satisfação por 
compartilhar a amizade com 
alguém tão disposto a trans-
formar as vidas de tantos jo-
vens através da música.

O homenageado disse que 
estava vivendo um momento 

muito especial e enfatizou a 
necessidade de compartilhar 
com todos o seu sentimento 
de gratidão. Ele agradeceu ao 
vereador pela homenagem, e 
aos familiares e colaboradores 
pela força e parceria, princi-
palmente na condução de um 
projeto de inclusão social tão 
importante para a sociedade. 
“O 'Projeto Ação Social pela 
Música do Brasil' é uma obra 
de todos nós que fazemos par-
te dele. É muito gratificante 
ver a transformação da vida 
de todos os jovens que partici-
pam das nossas ações sociais”, 
discursou.

Na ocasião, foram exibi-
dos vídeos com imagens do 
'Projeto Ação Social pela Mú-
sica do Brasil'.

Sobre o homenageado
Hector Jorge Rossi nas-

ceu em Buenos Aires, na 
Argentina, é naturalizado 
brasileiro, graduado em Edu-
cação Musical e Contrabaixo 

Acústico pelo Conservatório 
Municipal de Música Manuel 
de Falla, também em Buenos 
Aires. É especialista em Filo-
sofia da Música pela Univer-
sidade Católica de Buenos 
Aires e mestre em Educação 
pela UFPB. Primeiro contra-
baixista da Orquestra Sinfô-
nica Nacional da Argentina, 
e, no Brasil, foi membro fun-
dador do Departamento de 
Música da UFPB.

O homenageado tam-
bém foi o primeiro contra-
baixista da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba, atuou na 
Orquestra Filarmônica do 
Norte-Nordeste, além de ter 
sido professor adjunto de 
contrabaixo do departamen-
to de Música da UFPB. Parti-
cipou de atividades de exten-
são universitária na área de 
Educação Popular no Projeto 
“Café com Pão Arte conFu-
são”, voltado para crianças e 
adolescente de comunidades 
de baixa renda.

O abandono da obra do 
projeto da Transposição pela 
Construtora Mendes Júnior 
Trading S.A, que possui dois 
contratos firmados com o 
Ministério da Integração Na-
cional para a construção das 
estruturas de engenharia da 
primeira etapa (Meta 1N) do 
Eixo Norte do empreendi-
mento, não deve mais com-
prometer a conclusão da 
obra. Isto porque, o Tribunal 
de Conta da União (TCU), em 
decisão anunciada ante-on-
tem, deu parecer favorável 
para que o Ministério ado-
te a medida mais adequada 
para garantir que as obras do 
projeto não sofram desconti-
nuidade. A constatação e de-
núncia do abandono da obra 
foi feita pelo presidente da 
Frente Parlamentar da Água 
da ALPB, deputado Jeová 
Campos (PSB) durante uma 
visita às obras no Eixo Norte 
do projeto, no final de julho.

 A construtora, respon-
sável pelas três estações de 
bombeamento elevatórias, 
parou os serviços desde o dia 
22 de julho, alegando dificul-
dades financeiras. Na época, 
o deputado Jeová Campos 
denunciou o fato à imprensa 
e sugeriu que as bancadas 
da Paraíba, tanto do Senado, 
como da Câmara, e de outros 
estados do Nordeste inte-
ressados na conclusão das 
obras da transposição,  se 

unissem e acionassem o TCU 
para uma solução imediata 
do problema. “Fico aliviado 
de saber que o Ministério se 
antecipou e fez a consulta ao 
TCU e que o Tribunal enten-
deu a urgência e importância 
do caso e deu um parecer 
favorável sobre a solicitação 
da transferência do contra-
to à outra empresa, já que a 
situação é emergencial e ina-
diável”, afirma o parlamentar.

Ainda segundo Jeová, 
o parecer favorável do TCU 
agiliza os procedimentos de 
contratação de uma nova 
empresa. “Pelos trâmites 
normais, o Governo Federal 
teria que fazer nova licitação 
para contratação de outra 
construtora para dar anda-
mento às obras, acontece 
que não temos tempo para 
esperar por isso, pois esse 
processo demoraria, pelo 
menos, de nove meses a um 
ano. A decisão do TCU asse-
gura a celeridade necessária 
para contratação de outra 
empresa”, comemora Jeová.

Os contratos da Mendes 
Júnior compreendem lotes 
responsáveis pela captação 
de água do Rio São Francis-
co, em Cabrobó (PE), até o 
início do reservatório Jati, 
em Jati (CE). De acordo com 
Jeová, das três estações que 
deveriam ser construídas 
pela Mendes Júnior, a pri-
meira já está pronta com 
40km de canal que já estão 
com água, a segunda, já es-
tava em fase de testes, mas 
a terceira sequer começou a 
fase de montagem.

FOTO: Reprodução/Internet

Vereador pede revisão
da proibição do Uber Sandra Marrocos pede explicação 

sobre recursos do Rede Cegonha

na câmara de jOãO PessOa

Lucas de Brito diz que a lei fere a questão da livre concorrência

O vereador Lucas de Brito 
(PSL) sugeriu que a Câmara de 
João Pessoa reavalie a decisão 
sobre a proibição da utilização 
de aplicativos de serviço que 
conectam motoristas particu-
lares a passageiros, a exemplo 
do Uber, na cidade. De acordo 
com o parlamentar, a lei fere a 
questão da livre concorrência 
e tem sido um obstáculo para 
o combate ao desemprego e 
para a melhoria da mobilidade 
urbana.

Lucas considera que a 
aprovação da lei foi um “equí-
voco histórico” na Casa. “Te-
mos um sistema de mobili-
dade urbana completamente 
deficitário. Os ônibus não fun-
cionam bem, estão superlota-
dos, sem a renovação necessá-
ria e sem conforto. Temos 12 
milhões de desempregados no 
Brasil, e o poder público tem 
limitado a liberdade de em-
preender”. Ele lembrou ainda 
que a lei tira do consumidor 
o direito de escolher entre os 
serviços que melhor atendem 
as suas necessidades.

Da tribuna da Casa, o ve-
reador fez um apelo para que a 
Câmara “não se coloque como 
uma pedra no caminho da evo-
lução tecnológica”. “Estes apli-
cativos permitem ganhos para 
o meio ambiente, para a eco-
nomia, para o aumento da re-
ceita fiscal e para a qualidade 
do espaço público”. Lucas sa-
lientou ainda que as atuais op-
ções de transporte para a po-
pulação de João Pessoa são os 
ônibus, os veículos individuais 
ou os táxis, e acrescentou que 
a concorrência é saudável para 
toda a sociedade. “Ela permite 
a redução nos preços e uma 
melhoria significativa nos ser-
viços. Só quem tem medo de 
livre concorrência é quem não 
quer prestar serviço de quali-
dade e quer viver de cartel e 
monopólio”.

No dia 21 de outubro de 
2015, a Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou o projeto 
de lei que proibiu o aplicativo 
de caronas na cidade antes 
mesmo do sistema chegar à 
capital paraibana. 

Hector Jorge Rossi ajuda a modificar a realidade social de muitas pessoas, abrindo portas para um futuro melhor através da música

Fundador do Departamento de 
Música da UFPB é homenageado

O presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região, desembargador 
federal Rogério de Mene-
ses Fialho Moreira assinou, 
na quarta-feira (10), ato 
promovendo o magistrado 
Marcos Antônio Mendes de 
Araújo Filho, pelo critério 
de antiguidade, para o cargo 
de juiz federal da 8ª Vara da 
Subseção Judiciária da Para-
íba, em Sousa.

 Assim, o juiz federal 
deixará a 31ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Per-
nambuco, sediada em Carua-
ru (PE), e passará a ocupar a 
vaga decorrente da remoção 
do magistrado Rafael Chale-
gre do Rêgo Barros, hoje titu-
lar da 16ª Vara, em Juazeiro 
do Norte (CE).

O juiz federal, que inte-
grará a Seccional paraibana, 
ingressou na Justiça Federal 
em 15 de janeiro de 2014.

Justiça Federal 
na Paraíba 
terá um novo 
magistrado

Sandra Marrocos (PSB) 
afirmou que, desde 2012, fo-
ram destinados valores para 
execução do projeto, voltado 
para o acolhimento das mu-
lheres e a humanização dos 
partos, mas o prefeito Lucia-
no Cartaxo (PSD) não teria 
dado andamento às ações 
previstas.

A vereadora Sandra 
Marrocos (PSB) pediu expli-
cações ao Executivo Munici-
pal sobre recursos destina-
dos para a Rede Cegonha na 
capital paraibana. Em seu 
pronunciamento na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), na manhã de ontem, 
a parlamentar socialista afir-
mou que, desde 2012, fo-
ram destinados valores para 
execução do projeto voltado 
para o acolhimento das mu-
lheres e a humanização dos 
partos, mas o prefeito Lucia-
no Cartaxo (PSD) não teria 

dado andamento às ações 
previstas.

Segundo informações 
do Portal Brasil, o município 
de João Pessoa foi beneficia-
do, em outubro de 2012, com 
mais de R$ 18 milhões para 
implementação da primei-
ra etapa da Rede Cegonha. 
Sandra Marrocos lembrou 
que era planejada a constru-
ção de um anexo ao Instituto 
Cândida Vargas, que funcio-
naria como um centro de 
parto normal, com 12 leitos, 
uma banheira de hidromas-
sagem e espaço para as ges-
tantes caminharem durante 
o trabalho de parto. 

“Foi algo que veio di-
recionado para nós mu-
lheres. Queremos saber se 
esse dinheiro voltou por 
inoperância do governo, ou 
se foi usado de forma ina-
dequada”, exigiu a vereado-
ra pessoense. 

A parlamentar também 
revelou que apenas camas 
hospitalares foram adqui-
ridas. “E essas camas estão 
sendo mal utilizadas, den-
tro das enfermarias, quando 
deviam ser destinadas para 
incentivar o parto normal”, 
reclamou Sandra Marrocos. 

Em aparte, o vereador 
Fuba (PT) parabenizou a co-
lega por trazer um tema tão 
importante e também co-
brou explicações da PMJP. Já 
Renato Martins acrescentou: 
“Com sua vivência e militân-
cia, Vossa Excelência traz 
um debate ao qual podemos 
acrescentar várias questões. 
O que atacou o conceito de 
parto humanizado em João 
Pessoa é o mesmo que atacou 
a ideia do Hospital da Mulher 
e outros pontos importantes 
para a cidade. Esse conjunto 
de verbas perdidas faz falta e 
não pode continuar assim”. 



Polícia prende casal e 
apreende 200 quilos de 
maconha e carro roubado
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Na Paraíba, a Frente já 
conta com o apoio de 
75 entidades e políticos 

Frente contra o projeto é lançada
ESCOLA SEM PARTIDO

Aproximadamente 300 
pessoas participaram on-
tem, na Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), do 
lançamento da Frente Parai-
bana Escola Sem Mordaça. 
O evento aconteceu no final 
da tarde, no Centro de Vi-
vência do Campus I, em João 
Pessoa. Formada por movi-
mentos sociais e entidades 
sindicais, estudantis e da 
sociedade civil, a Frente pre-
tende mobilizar a população 
contra os projetos de lei que 
tramitam no Congresso Na-
cional e criam o mecanismo 
da "Escola sem Partido" e a 
proibição de debates sobre 
determinados temas nas sa-
las de aula.

A iniciativa é fruto de 
um movimento nacional que 
vem se replicando em todos 
os estados do País. Na Paraí-
ba, a Frente Escola Sem Mor-
daça já conta com o apoio 
de 75 entidades e políticos. 
Entre os apoiadores está o 
Sindicato dos Professores da 
UFPB (Adufpb), responsável 
pela organização do evento 
de ontem.

Durante o lançamento, 
dois palestrantes falaram 
sobre o projeto Escola Sem 
Partido e explicaram os pe-
rigos da proposta para o en-
sino brasileiro: a professora 
Jaqueline Lima, representan-
te do Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de 
Ensino Superior (Andes), e 

FotoS: Marcos Russo

o coordenador nacional do 
Sindicato Nacional dos Servi-
dores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecno-
lógica (Sinasefe), Fabiano Fa-
rias. Em seguida, o microfone 
foi aberto para a fala dos re-
presentantes das entidades 
presentes.

Segundo o presidente da 
Adufpb, Marcelo Sitcovsky, a 
Frente Escola Sem Mordaça 
pretende combater os vários 
projetos de lei que hoje tra-
mitam no Congresso Nacio-
nal, e também em Câmaras 
de Vereadores e Assembleias 

Legislativas do País, que di-
zem combater “abusos de li-
berdade” na sala de aula.

“Nada mais absurdo do 
que isso! A sala de aula tem 
que ser um espaço de liberda-
des. A escola e a universidade 
têm que ser um espaço plural 
e democrático para que to-
das as concepções possam 
ser debatidas e estudadas. 
Acima de tudo é necessário 
preservar a escola como um 
espaço de desenvolvimento 
da capacidade de reflexão, da 
capacidade crítica das pesso-
as”, declarou.

Lançamento da Frente Paraibana Escola Sem Mordaça reuniu ontem aproximadamento 300 pessoas no Centro de Vivências do Campus I da UFPB, em João Pessoa 

Iniciativa visa mobilizar a população brasileira contra a proibição de debates em sala de aula

Profissionais da 
imprensa especiali-
zada em turismo in-
ternacional puderam 
conhecer um pouco 
dos destinos turísti-
cos que a Paraíba tem 
para oferecer duran-
te uma ação concluí-
da, na quarta-feira 
(10), pelo Governo da 
Paraíba na Rio Me-
dia Center, estrutura 
preparada para aten-
der jornalistas inter-
nacionais durante as 
Olimpíadas.

O editor do site 
Tribuna da Imprensa 
Sindical do Rio de Ja-
neiro, Daniel Mazol-
la, gravou um vídeo 
parabenizando a par-
ticipação do Governo 
da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Esta-
do do Turismo e De-
senvolvimento Eco-
nômico e da Empresa 
Paraibana de Turismo 
(PBTur), e também 
aproveitou para con-
vidar as pessoas para 
conhecerem a Paraí-
ba, especialmente 
João Pessoa onde “o 
sol nasce primeiro e 
com a melhor quali-
dade de vida do Bra-
sil”, destacou o espe-
cialista.

O Rio Media Cen-
ter (RMC) é o centro 

de referência para 
a imprensa interna-
cional que foi criado 
pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) 
pensando nos inúme-
ros jornalistas que es-
tão no Rio de Janeiro 
para os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos 
e que não acompa-
nham diariamente as 
competições nas are-
nas esportivas e que 
estão mais focados 
na rotina da cidade e 
da população.

A área ocupada 
pelo RMC é de 2.700 
metros quadrados. A 
estrutura inclui in-
ternet a cabo e via 
wi-fi, sinal de saté-
lite para transmis-
sões, auditório com 
capacidade para 300 
pessoas, dois estú-
dios de TV e seis de 
rádio. Tudo isso para 
atender simultanea-
mente até 600 jorna-
listas.

Foram parceiros 
na iniciativa, a em-
presa Coco do Vale, 
Associação Mãos que 
se Ajudam, que pro-
duz a Cocada na Ken-
ga, ambas de Lucena, 
aguardente Triunfo e 
Restaurante Nordes-
tino Carioca do Rio 
de Janeiro.

Imprensa repercurte 
atrativos paraibanos

RIO MEDIA CENTER

As inscrições para o Vesti-
bular 2016.2 da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) para ingresso no cur-
so de Música podem ser rea-
lizadas até 2 de setembro no 
site da Comissão de Processos 
Vestibulares (Comprov), www.
comprov.ufcg.edu.br . O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 25.

 São oferecidas 40 vagas, 
sendo dez para o bacharela-
do e 30 para licenciatura, tur-
no diurno. Metade das vagas 
é reservada para candidatos 
de escolas públicas e que se 

declararem preto, pardos ou 
indígenas.  Para se inscrever, 
o candidato deve ter partici-
pado e não ter sido eliminado 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem - Edição 2015) e 
realizar o Teste de Habilidade 
Específica (THE).

 
THE
O Teste de Habilidade 

Específica será realizado no 
dia 18 de setembro, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, no Blo-
co BZ, campus-sede. A prova 
contará com duas etapas: 

Prova de Teoria, Solfejo e Di-
tado (PSTD) e Prova Prática 
Instrumental (PPI).

 
Cronograma
 O resultado do THE será 

divulgado no dia 3 de outubro 
e a primeira chamada com os 
nomes dos candidatos aprova-
dos será divulgada no dia 10 
de outubro.  O cadastramento 
acontece nos dias 13 e 14 de 
outubro e a matrícula em disci-
plinas deve ser realizada no dia 
26. As aulas começam no dia 
31 de outubro.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) de João Pes-
soa subiu em média 0,45% no 
mês de julho em relação a ju-
nho, ficando os acumulados no 
ano em 8,96% e 15,18% nos 
últimos 12 meses. Segundo o 
Instituto de Desenvolvimento 
Municipal e Estadual (Ideme), 
o resultado mensal foi inferior 
ao apresentado em junho, com 
alta de 1,09%.

Apesar dessa desacelera-
ção, dos sete grupos que com-
põem o estudo, mais conheci-
do como custo de vida, cinco 
apresentaram desempenhos 
positivos em julho: Alimenta-
ção (0,55%), Saúde e Cuidados 

Pessoais (4,62%), Habitação 
(0,89%), Serviços Pessoais 
(0,70%) e Transporte e Comu-
nicação (0,18%). 

No grupo Alimentação, 
o acréscimo foi influencia-
do pelo aumento nos cereais 
(6,19%), com destaque para 
o feijão mulatinho (14,53%) e 
feijão macáçar (6,93%). Tam-
bém registram aumento de 
preços produtos como: leite e 
derivados (5,32%) e farinhas, 
féculas e massas (4,74%). 

No grupo Saúde e Cuida-
dos Pessoais, o desempenho 
positivo foi devido ao aumento 
de preços dos óculos e lentes 
(11,73%), serviços médicos 

(9,84%) e produtos farmacêu-
ticos (4,19%). No grupo Habi-
tação a elevação foi impulsio-
nada pelos preços do aluguel, 
condomínio e impostos 
(0,97%) e artigos de limpeza 
(0,73%).  Já o grupo Serviços 
Pessoais, que registrou au-
mento de 0,70%, sofreu influ-
ência de acréscimo nos itens: 
leitura (1,30%), recreação e 
serviços pessoais (0,21%). 

O grupo Transporte e Co-
municação registrou alta de-
vido ao reajuste no transporte 
público (2,87%) e no aéreo 
que registrou um aumento de 
50,21% no preço médio de 
passagens. 

UFCG abre inscrições para  
ingresso no curso de Música 

Ideme registra redução do 
custo de vida de julho em JP

ATÉ 2 DE SETEMBRO

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

Banhistas podem 
aproveitar 47 
praias do Litoral 
do Estado da PB

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
46 praias do Litoral paraibano 
como apropriadas para o ba-
nho. A qualidade da água varia 
entre excelente, muito boa e sa-
tisfatória.

De acordo com o relatório 
semanal, em João Pessoa, deve-
-se evitar o banho nas praias do 
Bessa I, na área que fica 100m 
à esquerda e direita do maceió. 
Na Praia de Manaíra, os ba-
nhistas devem evitar o trecho 
100m à direita e à esquerda da 
galeria pluvial no fim da Ave-
nida Rui Carneiro. Na Praia do 
Cabo Branco é bom evitar o 
banho nos trechos localizados 
no fim da Avenida Monsenhor 
Odilon Coutinho (100m à direi-
ta e à esquerda) e na rotatória 
final da Avenida Cabo Branco 
(100m à direita e à esquerda). 
Na Praia da Penha, o local pró-
ximo à desembocadura do Rio 
do Cabelo está impróprio para 
os banhistas. Já na Praia do Sol, 
é bom evitar banho nas proxi-
midades da desembocadura do 
Riacho Camurupim.

Em Lucena, os banhistas 
devem evitar a Praia de Cos-
tinha, nas proximidades do 
pontal da área de Costinha. Em 
Cabedelo, a Praia do Miramar 
está imprópria e na Praia do 
Jacaré, deve ser evitada á área 
à esquerda do estuário do Rio 
Paraíba. Em Pitimbu, deve-se 
evitar o banho na Praia Azul/
Santa Rita, a 100m à direita e 
à esquerda da desembocadura 
de córregos e galerias.
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Polícia prende casal e apreende 
200 quilos de maconha em CG
A polícia localizou os dois 
suspeitos após denúncias 
repassadas ao 197 da Seds 

O trabalho investigativo 
da Polícia Civil da Paraíba re-
sultou na apreensão de 200 
quilos de maconha prensa-
da e ainda na prisão de um 
casal e na apreensão de um 
veículo roubado em Campina 
Grande. A ação da Delegacia 
de Repressão a Entorpecen-
tes (DRE) aconteceu na tarde 
de quarta-feira (10), no bair-
ro Santa Terezinha. Foram 
presos: Wellington Remígio 
Gomes, de 37 anos, e Larisse 
Linhares da Silva, de 21 anos. 

De acordo com o dele-
gado Ramirez São Pedro, a 
polícia chegou até o casal 
após uma denúncia via o 
número 197 – Disque De-
núncia, da Secretaria da 
Segurança e da Defesa So-
cial (Seds). “Recebemos as 
informações de que um ho-
mem estaria em um carro 
roubado com placas de São 
Paulo e que provavelmen-
te iria realizar o transpor-
te de entorpecentes entre 
as cidades de Santa Rita e 
Campina Grande. Conse-
guimos flagrar  Wellington 
e Larisse, que estavam na 

FotoS: Cláudio Goes

BR-230, na altura de Santa 
Terezinha, e com o carro 
com placas de São Paulo. Ao 
realizarmos a abordagem, 
encontramos a maconha 
escondida na carroceria do 
veículo. Prendemos os dois 
em flagrante”, disse a auto-
ridade policial. 

Ainda segundo o delega-
do Ramirez São Pedro, o sus-
peito disse em depoimento 
que tinha sido contratado pelo 
valor de R$ 900 para fazer o 
transporte da droga de San-
ta Rita para Campina Grande 
e que não seria responsável 
pela distribuição dos entorpe-
centes. Wellington Remígio e 
Larisse Linhares vão respon-
der pelos crimes de tráfico 
de drogas, associação para o 
tráfico e receptação.  O carro 
em que eles estavam teria 
sido roubado em Campina 
Grande, no mês de julho e já 
estava com placas clonadas 
do Estado de São Paulo.

Somente este ano, a uni-
dade especializada, criada 
há dois meses, já apreendeu 
quase meia tonelada de en-
torpecentes, entre maconha, 
cocaína e crack. As apreen-
sões ocorreram em toda a 
região de Campina Grande e 
municípios vizinhos.

A Polícia Militar recu-
perou um malote com mais 
de R$ 5 mil roubados de 
uma casa lotérica, na tarde 
de quarta-feira (10), na ci-
dade de Prata, no Cariri da 
Paraíba. O dinheiro foi re-
cuperado durante um cerco 
montado na Zona Rural da 
cidade de Monteiro, onde 
a PM apreendeu também a 
moto utilizada na ação cri-
minosa.

Segundo informações 
do comandante do 11º Ba-
talhão, tenente-coronel Se-
verino Simão, os policiais 
chegaram até o local depois 
que receberam denúncias 
de que a moto vista por tes-
temunhas do assalto estava 

em um sítio da cidade de 
Monteiro. “Foi feito um cer-
co por equipes da Rádio Pa-
trulha e Rotam em uma área 
de vegetação que tem no 
local e lá os nossos policiais 
encontraram a moto, que ti-
nha sido tomada por assalto 
no mês passado em Sertânia, 
e o malote com R$ 5.163, 
quantia roubada na ação dos 
criminosos”, disse.

A PM continua as bus-
cas pelos suspeitos e já con-
seguiu várias informações 
sobre eles. As vias de saída 
do município tiveram o poli-
ciamento reforçado. O mate-
rial apreendido foi entregue 
na Delegacia de Polícia Civil, 
em Monteiro.

A Polícia Militar pren-
deu, em menos de 12 ho-
ras, um homem suspeito 
de invadir uma loja de jo-
gos eletrônicos, na quarta-
-feira (10), na cidade de 
Sapé, e levar um videoga-
me e um HD externo, pro-
dutos que foram recupera-
dos pela PM.

O suspeito foi preso 
no início da noite. Ele foi 
identificado como Valdê-
nio Urbano, de 21 anos. Os 
policiais chegaram até ele 
após analisarem o circuito 
interno de segurança do 
estabelecimento comercial 
que foi assaltado.

O comandante da 3ª 
Companhia do 7º Batalhão, 
capitão Melquisedeck Lima, 
disse que o suspeito já era 
conhecido dos policiais 
que fazem rondas na cida-

de. “Inclusive foi abordado 
várias vezes esta semana e 
quando os policiais soube-
ram que era ele o autor, fo-
ram reunindo informações 
que levaram uma das guar-
nições de Rádio Patrulha 
até a rua onde o suspeito 
estava. Ele foi levado até a 
delegacia e indicou o local 
onde estavam escondidos 
os produtos do roubo”, de-
talhou.

PM recupera dinheiro 
roubado de casa lotérica

Acusado de assaltar 
loja de jogos é detido

NO CARIRI

em sApé

Detalhes sobre a apreensão da droga, encontrada em um carro roubado, foram repassados ontem, durante entrevista coletiva 

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio do trabalho realizado pela 
Delegacia de Crimes contra o Patri-
mônio (Roubos e Furtos) de Cam-
pina Grande, cumpriu mandado 
de prisão preventiva contra Aluska 
Ferreira de Araújo. Ela é suspeita de 
praticar roubos e furtos em vários 
locais, como: igrejas, escolas, clínicas 
médicas e academias no município. 

De acordo com o titular da es-
pecializada, delegado Cristiano San-
tana, as investigações contra Aluska 
Ferreira já ocorrem há alguns meses, 
principalmente depois do registro 
de mais de 50 Boletins de Ocorrên-
cia, que foram realizados na dele-
gacia de Roubos e Furtos e também 
em delegacias distritais. 

“Conseguimos levantar várias 
provas contra a suspeita, inclusive, 
tivemos o subsídio das imagens de 
circuito de câmeras dos estabeleci-
mentos, que flagraram vários de-
litos. Ela agia de diversas formas, 
muitas vezes se passava por diarista, 
era contratada e levava tudo das 
residências. Nas igrejas, academias 
e escolas fazia amizade com as víti-
mas e depois realizava os furtos. Em 
alguns casos, era furto e em outros 
existia a violência, ou grave ameaça 
e isso já caracterizava roubo. Como 

Mulher suspeita de praticar mais 
de 50 roubos e furtos é presa

AÇÃO pOLICIAL

A Polícia Militar apre-
endeu, na tarde de ontem, 
um jovem que acompa-
nhava um homem suspeito 
de atirar contra a viatura 
da PM, no bairro Alto das 
Populares, em Santa Rita, 
após uma tentativa de as-
salto frustrada pelos poli-
ciais. Um dos tiros atingiu 
o braço de uma idosa de 67 
anos, que estava na frente 

de casa. De acordo com o 
sargento Marcos Santiago, 
do 7º Batalhão, a viatura 
comandada por ele realiza-
va rondas no bairro quan-
do se deparou com o ado-
lescente e o outro suspeito 
assaltando duas pessoas. 
“As vítimas estavam deita-
das no chão e, ao perceber 
nossa presença, o compar-
sa do jovem apreendido 

pela nossa guarnição co-
meçou a atirar em nossa 
direção e fugiu”, disse.

Ainda segundo o po-
licial militar, quando a 
viatura retornou com o 
adolescente apreendido 
percebeu que a mulher ti-
nha sido ferida. “Providen-
ciamos o socorro dela para 
o Trauma de João Pessoa e 
encaminhamos o adoles-

cente para a 6ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita”, 
concluiu.

O jovem que partici-
pou da tentativa de roubo 
tem 16 anos. Ele já tinha 
sido apreendido anterior-
mente com um grupo fla-
grado com armas e drogas 
em Santa Rita, mas não fi-
cou detido. O suspeito que 
fugiu já foi identificado.

Policiais detêm jovem durante assalto
em sANTA RITA

temos um levantamento robusto 
das ações dela, o mandado de pri-
são preventiva foi expedido pela 4ª 
Vara Criminal de Campina Grande e 
foi cumprido no município de Solâ-
nea, na região do Brejo, local onde 
a suspeita estava”, disse o policial.

Após a prisão, Aluska Ferreira 
foi encaminhada para a Central de 
Polícia, em Campina Grande, em 
seguida será levada para a audiên-
cia de custódia, para receber as de-
cisões da Justiça. Ela vai responder 
pelos crimes de furto e roubo. 

O delegado Cristiano Santana 
ainda alerta que se mais pessoas 
que foram vítimas de Aluska Ferrei-

ra ainda não realizaram a denúncia, 
podem procurar a sede da Delega-
cia de Roubos e Furtos, na Central 
de Polícia, no bairro do Catolé. “Es-
sas informações vão integrar o in-
quérito e darão ainda mais reforço 
ao trabalho investigativo policial 
que foi realizado”, finalizou. 

Mais Prisões - A Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina Gran-
de recuperou na tarde de quarta-
-feira o veículo da diretora da Esco-
la Estadual Itan Pereira, roubado na 
semana passada. Foi preso também 
Diego Figueiredo de Lima, de 22 
anos. Ele estava com o veículo e é 
suspeito de ter realizado o roubo. 

De acordo com as investigações, Aluska atuava em escolas, clínicas e até em igrejas

Homem teria 
levado um HD 
externo e um 
videogame da 
loja de jogos 
eletrônicos 
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Banda Abrad´Os Zóio lança hoje 
campanha de doação de sangue 
Lançamento será às 19h30, 
na sede do Hemocentro da 
Paraíba, em João Pessoa

Com foco na respon-
sabilidade social, a banda 
paraibana Abrad´Os Zóio 
lança hoje, às 9h30, na sede 
do Hemocentro da Paraíba, 
em João Pessoa, a campanha 
Meu Som Dá Sangue. A ação 
tem como principal propó-
sito aumentar o estoque de 
sangue do Hemocentro da 
Paraíba. Para que o objetivo 
obtenha êxito, a ação será 
construída não apenas pelos 
integrantes da banda e artis-
tas envolvidos, mas também 
por fãs, admiradores e a so-
ciedade em geral.

A ação Meu Som Dá 
Sangue surgiu do anseio dos 
componentes da Abrad´Os 
Zóio, enquanto grupo social. 
“Temos a intenção de sensi-
bilizar o maior número possí-
vel de cidadãos e ultrapassar 
as barreiras geográficas da 
Paraíba, no instante em que 
amigos músicos de diversas 
partes do País já aceitaram 
a ideia e convocarão seus fãs 
e admiradores a fazerem o 
mesmo em sua região”, ex-
plicou o músico da Abrad´Os 
Zóio, Yuri Carvalho. 

O engajamento dos 
usuários nas redes sociais 
da campanha também será 
importante, pois pode des-
pertar o desejo de fazer par-
te dessa corrente do bem. A 
intenção é que o doador, no 
ato da doação, faça uma foto 
ou vídeo e poste nas redes 

sociais utilizando a hashtag 
#MeuSomdáSangue e mar-
que seus amigos a fim de in-
centivá-los a prestar o mes-
mo ato de solidariedade.

Nessa primeira etapa, as 
bandas paraibanas Flotilha 
em Alta-terra, Os Fulanos, 
Seu Pereira e Coletivo 401, 
Manu Lima & Sensualidade 
Nagô, Primeira Estrada, For-
ró Imbalança, Mafiota, Som 
D´Luna e os artistas Gitana 
Pimentel, Escurinho, Natha-
lia Bellar e Titá Moura serão 
os primeiros a participar. 

Dia dos Pais
A ação do grupo parai-

bano inicia os trabalhos da 
campanha para o Dia dos 
Pais do Hemocentro, que se 
estende por todo o mês de 
agosto e será intensificada 
com as coletas externas.

Hoje a unidade móvel 
vai estar no município de 
Mari, na Escola José Paulo 
de França. Amanhã a cole-
ta será na Praça da Paz, em 
João Pessoa, e na próxima 
quarta-feira (17), na Central 
de Aulas da UFPB, também 
na capital.

No sábado (20), a cole-
ta será na Facene/Famene, 
em João Pessoa, e na quarta-
feira (24) na Escola Cidadã, 
no município de Bayeux. A 
programação de coletas ex-
ternas será finalizada no sá-
bado (27) no McDonald’s da 
Avenida Rui Carneiro, na ca-
pital. A coleta do dia 13, na 
Praça da Paz, será realizada 
das 8h às 13h, e as demais, 
das 8h às 16h.

FOTO: Sônia Belizário

Condições para ser doador de sangue:

a Ter idade entre 16 e 69 anos (se for menor de 18 anos é necessário a presença do responsável legal);
a Pesar acima de 50 quilos;
a Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas;
a Estar alimentado, respeitando o intervalo de três horas após o almoço;
a Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação;
a Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;
a Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;
a Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
a Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;
a Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso de pílulas anticoncepcionais não impedem a doação;
a Respeitar o intervalo entre as doações, que devem ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

l As pessoas interessadas em doar sangue e precisarem tirar qualquer dúvida podem ligar para o telefone (083) 3218-7698.

Objetivo da Abrad’Os Zóio com a campanha Meu Som Dá Sangue é aumentar o estoque no Hemocentro, envolvendo fãs e outras bandas 

Começa no próximo 
domingo (14) a 1ª edição 
do Circuito de Ecoturis-
mo da Costa do Conde, 
no Litoral Sul paraibano. 
O evento prossegue até 
17 de setembro, envol-
vendo seis modalidades 
esportivas. O objetivo 
é estreitar a relação do 
turista e a população da 
região com a natureza e 
cultura do local.  

Segundo uma das 
organizadoras do even-
to, Rosana Diniz, o Cir-
cuito de Ecoturismo 
pretende despertar a 
consciência ambienta-
lista, além de apresen-
tar um segmento da 
atividade turística que 
utiliza, de forma sus-
tentável, o patrimônio 
natural para fomentar a 
oferta turística. 

As inscrições e in-
formações devem ser 
realizadas pelo email 
rosana-dinizz@hotmail.
com ou pelo telefone 
(83) 99972-2359. Os in-
teressados também po-
dem acessar a página 
do Facebook do evento: 
www.facebook.com/cir-
cuito ecoturismo da cos-
ta do conde. 

 O evento tem apoio 
do Governo do Esta-
do, por intermédio da 

Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur). “A pre-
sidente Ruth Avelino 
disse que o Circuito de 
Ecoturismo da Costa do 
Conde é um evento que, 
sem dúvida alguma, vai 
proporcionar resultados 
positivos no aumento do 
fluxo turístico nessa re-
gião do Estado, que tem 
uma vocação turística”, 
explicou Rosana Diniz. 
A ambientalista lem-
brou que o Litoral Sul é 
o segundo parque ho-
teleiro da Paraíba, com 
quase quatro mil leitos, 
além de ser rico em be-
lezas naturais e culturais, 
equipamentos turísticos 
e gastronomia.

 
Programação
A primeira atividade 

do circuito – Corrida de 
orientação na APA (Área 
de Proteção Ambiental) 
de Tambaba será realiza-
da domingo, seguida da 
trilha de bike (4,5Km), 
no dia 21, e caminhada 
ecológica Circuito Rio 
Garaú (9,8Km) no dia 28 
deste mês. Nos dias 4, 
10 e 17 de setembro, as 
atividades seguem com 
passeio de caiaque no 
Rio Garaú (4,8 km), trilha 
4x4 e cavalgada, respec-
tivamente.

Corrida de orientação 
abre evento no Conde

CIRCUITO DE ECOTURISMO

A CBTU João Pessoa lan-
çou uma campanha que alerta 
os passageiros sobre os peri-
gos em jogar o Pokemon Go 
nos trens, plataformas de em-
barque e na via férrea. Com a 
popularização do jogo virtual, 
é cada vez mais comum en-
contrar usuários dos trens ur-
banos à caça dos bichinhos na 

plataforma, desobedecendo as 
normas internas de segurança. 

Para evitar acidentes, a 
CBTU orienta aos adeptos da 
nova mania que respeitem 
as regras, não ultrapassem 
a faixa amarela antes do em-
barque e nunca desçam na 
linha férrea.

A campanha de âmbito 

nacional iniciou no Metrô do 
Recife (PE), onde já foram 
registrados vários jogadores 
caçando os Pokemons sem se 
preocuparem com a seguran-
ça. De acordo com o gerente 
de Comunicação e Marke-
ting da CBTU Recife, Salvino 
Gomes, a ideia não é proibir 
ninguém de caçar Pokemons, 

mas o objetivo é apenas aler-
tar aos passageiros dos ris-
cos de atropelamento e que-
da na via férrea.           

Em João Pessoa, a CBTU 
também está orientando 
os seus usuários através de 
banners no facebook CBTU 
João Pessoa e mensagens na 
Rádio CBTU.

CBTU faz alerta sobre jogos virtuais 
PERIGO NA FERROVIA

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Programa Vida no Trânsito, 
participou na quarta-feira 
(10), das atividades de edu-
cação para o trânsito no Ter-
minal Rodoviário de João Pes-
soa. A ação, que foi realizada 
pelo Departamento de Estra-
das de Rodagens do Estado 
da Paraíba (DER-PB), ocorreu 
nas imediações do portão de 
embarque e teve como obje-
tivo abordar passageiros que 
transitam no terminal para 
orientações quanto ao cum-
primento das normas de se-
gurança no trânsito. 

Durante toda a tarde, 
a equipes do DER e da SES 
abordaram a população, des-
tacando a necessidade e uso 
adequado do cinto de segu-
rança, além do uso de equi-
pamentos de segurança para 
motociclistas e ciclistas, utili-
zação da faixa de pedestre e 
risco do álcool e direção. “A 

grande maioria dos passa-
geiros sabe da necessidade 
do uso do cinto nos ônibus, 
mas muitas vezes não fazem 
uso dele, mesmo o motorista 
avisando sobre a importân-
cia do cinto de segurança. É 
importante deixar claro para 
as pessoas que o cinto é ne-
cessário para, em caso de 
colisão, evitar que se machu-
quem”, explicou a chefe do 
Núcleo de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis da SES, 
Gerlane Carvalho.

O Terminal Rodoviá-
rio de João Pessoa tem uma 
movimentação mensal de 
aproximadamente 500 mil 
pessoas, seja para embar-
que ou desembarque, e a 
maioria ainda não faz uso do 
cinto de segurança nos ôni-
bus. De acordo com o geren-
te de Transporte do DER-PB, 
Antônio Fleming Cabral, 
a própria população deve 
fiscalizar o uso do cinto. 

“O usuário deve ter a cons-
ciência de procurar o cinto 
de segurança, e caso ele não 
encontre, faça logo a aborda-
gem ao motorista. Os usuá-
rios devem verificar sempre 
o equipamento de seguran-
ça, para assim ter a certeza 
de uma viagem tranquila e 
segura. Caso não encontre 
o equipamento de seguran-
ça, ele deve comunicar para 
nossa ouvidoria, ligando gra-
tuitamente para 0800- 83-
0789”, disse Fleming Cabral. 

O aposentado José Pe-
reira da Silva, 66 anos, esta-
va embarcando para Alagoa 
Grande. Ele afirmou sempre 
usar o cinto de segurança. 
“Acho muito importante essa 
orientação aqui, pois muitas 
pessoas ainda esquecem de 
usar o equipamento de segu-
rança. Eu sempre uso e falo 
com todos que estão próxi-
mos para não esquecer de 
colocar o cinto, afinal ele não 

está ali de enfeite. O equi-
pamento de segurança é um 
direito nosso, uma garantia 
de segurança, e não devemos 
abrir mão disso”, reforçou.

O Programa Vida no 
Trânsito é coordenado pela 
SES, juntamente com os ór-
gãos que integram a Subco-
missão de Educação para o 
Trânsito do Comitê Operati-
vo Estadual para Vigilância e 
Monitoramento de Acidentes 
de Trânsito.

O objetivo principal 
do programa é desenvolver 
ações planejadas de educação 
para o trânsito para integrar 
os diversos segmentos da so-
ciedade, contribuindo para a 
mobilidade urbana e a segu-
rança viária, priorizando a ci-
dadania, a inclusão social e a 
valorização da vida através da 
aprendizagem, da informação 
e da integração de crianças, 
adolescentes, adultos e con-
dutores de modo geral.

SES realiza ação na rodoviária de JP
PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO
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Setor de serviços da Paraíba reage em 
junho e cresce 2,8%, segundo IBGE
No País, no mesmo período, 
o índice foi negativo em 
-0,5%, constatou a pesquisa

O volume de vendas do 
setor de serviços reagiu no 
mês de junho na Paraíba, re-
gistrando o segundo maior 
índice de crescimento do 
País. Dados da Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS), divul-
gados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) ontem, mostram que, 
frente a maio, a Paraíba apre-
sentou alta de 2,8% no fatu-
ramento em junho, enquanto 
no País, no mesmo período, 
o índice foi negativo (-0,5%).

Das 27 unidades da fe-
deração, 13 apresentaram 
resultado positivo de maio 
para junho. Já outras 13 
unidades tiveram recuo, en-
quanto uma unidade regis-
trou estabilidade. As maiores 
variações positivas foram 
registradas no Rio Grande do 
Norte (3,0%), Paraíba (2,8%) 
e Alagoas (2,6%), enquanto 
as maiores variações nega-
tivas foram observadas no 
Amazonas (-3,6%), Roraima 
(-3,0%) e Rondônia (-2,6%).

As atividades que tive-
ram alta em junho, na com-
paração com maio, foram de 
informação e comunicação 
e de transportes, serviços 
auxiliares de transportes e 
correio. Já as atividades de 
serviços que registraram re-
cuo foram outros serviços; 
categorias de atividades tu-
rísticas, serviços prestados 
às famílias como meios de 
hospedagem e bares e res-
taurantes, além de serviços 
profissionais, administrati-
vos e complementares.

Já na comparação de 
junho sobre o mesmo mês 
do ano passado, com a eco-
nomia em recessão, o setor 
encontra dificuldades. Ape-
nas quatro unidades apre-
sentaram variação positiva: 
Distrito federal (6,1%), Per-
nambuco (5,3%), São Paulo 
(3,0%), Goiás (1,7%), Ceará 
(1,6%) e Rio Grande do Sul 
(1,4%). Outras 24 unidades 
da federação registraram 
queda. As variações nega-
tivas foram as seguintes: 
Bahia (-13,5%), Minas Ge-
rais (-9,9%) e Santa Cata-
rina (-5,9%). A média do 
País também ficou negativa 
(-3,4%), enquanto a Paraíba 
registrou queda de 3,8%.

PMS
A Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS), indicador 
conjuntural mensal que in-
vestiga o setor de serviços 
no País, abrange as ativida-
des do segmento empresa-
rial não financeiro, exceto os 
setores da saúde, educação, 
administração pública e alu-
guel imputado.

Das 27 unidades 
da federação, 13 
tiveram resultado 
positivo de maio 
para junho. Outras 
13 recuo, enquan-
to uma registrou 
estabilidade

A seleção brasileira de Handebol venceu a atual número 1 do ranking mundial e campeã europeia, por 33 a 30

A Arena do futuro, palco 
dos jogos de handebol da Rio 
2016, ficou pequena para a 
vibração da torcida brasilei-
ra na vitória do Brasil sobre 
a Alemanha, atual número 1 
do ranking mundial e cam-
peã europeia, por 33 a 30.

A energia da torcida, 
que lotou os 12 mil lugares 

do ginásio, contagiou o time 
brasileiro, que buscou forças 
para virar o placar no último 
lance do primeiro tempo e se 
manter à frente do time ale-
mão durante a segunda etapa.

Com oito gols, o ponta 
fabio Chiuffa foi um dos des-
taques do Brasil, ao lado dos 
armadores Haniel Langaro, 
que fez quatro, Thiagus dos 
Santos, cinco vezes, e Gui-
lherme de Toledo, que balan-

çou as redes alemãs em três 
ocasiões. O goleiro Maik dos 
Santos, com grandes defesas, 
conseguiu parar em vários 
momentos o poderoso ata-
que alemão.

Com duas vitórias e uma 
derrota, o Brasil está muito 
próximo de se classificar pela 
primeira vez na história dos 
Jogos Olímpicos. Amanhã, às 
16h40, a seleção brasileira 
volta à quadra contra o Egito.

Brasil vence Alemanha e fica 
próximo das quartas de final

no handebol

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Com vistas a analisar 
as regras do novo Códi-
go de Processo Civil, o 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
promove, na próxima 
segunda-feira (15), o 
Seminário “O Novo Có-
digo de Processo Civil”. 
O evento será realizado 
das 9h às 18h, no Pleno 
do Tribunal. A coorde-
nação científica está sob 
a responsabilidade do 
presidente do TRF5, de-
sembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira.

A capacitação é 
uma parceria entre o 
Centro de Estudos Judi-
ciários do Conselho da 
Justiça Federal – CEJ/CJF, 
a Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região 
– Esmafe e o TRF5. En-
tre os conferencistas, 
os ministros Luiz Fux e 
Gilmar Mendes, ambos 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), e os mi-
nistros Luís Felipe Salo-
mão e Ribeiro Dantas, 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

“O novo Código de 
Processo Civil promoveu 
profundas mudanças 
no direito processual 
brasileiro. Não se trata 
de simples alterações 
de regras processuais, 
como vinha ocorrendo 
com as reformas do có-
digo anterior, mas uma 
verdadeira mudança de 
paradigma, uma nova 
forma de enxergar e 
aplicar o direito proces-
sual civil, buscando, aci-
ma de tudo, dar maior 
efetividade do direito 
material, a partir da 
rápida e justa solução 
dos litígios, em cumpri-
mento a vários precei-
tos constitucionais, que 
agora se encontram po-
sitivados no Código. Os 
temas abordados são de 
grande interesse para a 
comunidade jurídica. 
O evento configura-

se, portanto, como de 
suma importância, tan-
to para os profissionais 
quanto para estudantes 
de Direito”, assegura o 
presidente do TRF5.

Em vigor desde o 
dia 18 de março deste 
ano, o Novo CPC trouxe 
duas significativas mu-
danças: a sustentação 
oral por videoconfe-
rência e o julgamento 
prolongado. O TRF5 foi 
pioneiro na implanta-
ção destas medidas.

Programação
Logo após a aber-

tura do Seminário, o 
ministro Luiz Fux (STF) 
profere a primeira confe-
rência do dia, cujo tema 
é “A Tutela Provisória do 
Novo CPC”. Em seguida, 
caberá ao ministro Luís 
Felipe Salomão (STJ), 
na companhia do vi-
ce-presidente do TRF5, 
desembargador Roberto 
Machado, palestrar so-
bre “Recursos no Novo 
CPC e o Regimento In-
terno do STJ”.

Para o período da 
tarde, está programa-
da a realização de dois 
painéis. O primeiro será 
“O Dever de Funda-
mentação das Decisões 
no Novo CPC à Luz da 
Argumentação Jurídi-
ca”, com a participação 
do decano do TRF5, 
desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães; 
já o segundo, trará o 
corregedor regional do 
TRF5, desembargador 
federal Fernando Bra-
ga, e o ministro Ribeiro 
Dantas (STJ), para uma 
exposição sobre “Inci-
dente de Resolução de 
Demandas Repetitivas 
(IRDR). A Coisa Julgada 
e o Novo CPC”. Por fim, 
o ministro Gilmar Men-
des (STF) discute sobre 
“O Direito Constitucio-
nal e o Novo Código de 
Processo Civil”.

Ministros do STf e 
STJ em seminário

sobre o novo CPC

FoTo: Reprodução/Internet

José Humberto Santos do Carmo

FoTo: Secom-PB

A Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações de 
João Pessoa – DDf, prendeu, 
na tarde de ontem, o vende-
dor José Humberto Santos 
do Carmo, 30, suspeito de 
praticar fraudes na contrata-
ção de serviço de TV a cabo e 
internet na capital.  

De acordo com o delegado 
Lucas Sá, as fraudes foram des-
cobertas após denúncia feita 
por uma vítima, que descobriu 
em abril deste ano a contrata-
ção de um plano com a empre-
sa GVT/Vivo, em nome de seu 

esposo, falecido em novembro 
de 2015, cujo fato impediu que 
o processo de inventário fosse 
concluído e realizado pelo sus-
peito Humberto.

Segundo o delegado, após 
investigações realizadas pela 
equipe policial, foi detectado 
que o suspeito presta serviços 
para uma empresa terceiri-
zada da GVT/Vivo, situada na 
Rua Diogo Velho, nº 25, Centro 
de João Pessoa. Ele foi preso 
em flagrante em virtude de 
diversos contratos feitos em 
nome de terceiros.

Polícia Civil investiga fraudes e 
prende funcionário de empresa

serviços de inTerneT e Tv a Cabo 

Balanço divulgado on-
tem pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
mostra que, em maio, 37,5% 
dos partos feitos nos hospitais 
participantes do Projeto Parto 
Adequado foram normais. O 
percentual é superior ao re-
gistrado em fevereiro, que che-
gou a 31%. foram avaliados os 
hospitais que fazem parte do 
projeto. Em três meses, houve 
aumento de 6,5 pontos percen-
tuais no parto normal e redu-
ção de 17,7 pontos em relação 

às cesarianas, na comparação 
ao índice de cesáreas antes do 
projeto (média de 80,2%). As 
cesáreas ainda representam 
62,5% dos partos em maio.

Conforme o balanço, a 
taxa de internação em UTI 
neonatal tem diminuído. Do 
total, 12 hospitais reduziram 
as internações. Para cada mil 
nascidos vivos, as internações 
caíram de 63 para 48 entre 
abril de 2014 e maio de 2016. 
O Projeto Parto Adequado teve 
início em abril de 2015 e visa a 
aumentar o número de partos 
normais.

Cesáreas caem em 
hospitais do projeto

ParTo adequado

Da Agência Brasil

Mais uma vez, a judoca 
brasileira Mayra Aguiar pas-
sou por uma prova olímpica 
de superação. Após perder 
na semifinal para a francesa 
Audrey Tcheumeo, a brasi-
leira se recompôs a tempo e 
lutou, com bastante autori-
dade, com a cubana Yalennis 
Castillo, garantindo um lu-
gar no pódio. foi o primeiro 
bronze do Brasil nos Jogos 
Rio 2016, e o segundo de 
Mayra na carreira olímpica.

Nos Jogos de Londres, há 
quatro anos, ela viveu pela 
primeira vez a trajetória que 
começava na dor da derrota 
e, dali, extraiu forças para, 
pouco depois, voltar ao ta-
tame e vencer. “Em Londres, 
aconteceu isso. Eu perdi uma 

semifinal e tive que voltar e 
conquistar a medalha. E eu 
vi que valeu muito a pena, 
transformou a minha vida. 
Quando eu perdi, saí abala-
da, mas botei na minha cabe-
ça que vale a pena, que não 
podia desistir [sem saber] o 
quanto é bom ser medalhis-
ta”, disse a judoca, logo após 
o combate.

A vitória por um yuko, 
confirmada após o cronô-
metro zerar, foi a senha para 
o início da comemoração. 
Mayra sorriu, bateu no pei-
to várias vezes e agradeceu 
ao público da Arena da Bar-
ra. Para a judoca, o pódio no 
Brasil tem um sabor especial, 
sobretudo por ter contado 
com a torcida, que fez muito 
barulho por ela nas arqui-
bancadas.

“Essa energia aqui é má-
gica, isso é maravilhoso. Já 
conquistei uma medalha em 
Londres – foi lindo, mas ago-
ra com a torcida, com essa 
vibração, essa emoção que o 
povo tem, isso foi marcado na 
minha vida para sempre, foi 
lindo”, afirmou a atleta gaú-
cha, que tem 25 anos e dispu-
tou na categoria meio-pesado 
feminino (até 78 quilos).

Com o bronze de Mayra, 
o Brasil conquista a segunda 
medalha no judô – a outra foi o 
ouro de Rafaela Silva, na cate-
goria peso leve (até 57 quilos) 
– e a terceira no total, consi-
derando a prata de felipe Wu, 
no tiro esportivo. Na saída do 
tatame, Mayra fez questão de 
destacar a equipe de judô bra-
sileira que, segundo ela, ainda 
tem muito a oferecer.

Mayra fatura 1o bronze do Brasil
Da EBC



Apanhados 
históricos

Escritor Ramalho Leite realiza hoje, no Caminhos do Frio, em 
Bananeiras, pré-lançamento de coletânea que rememora 

nomes do passado para comparar com fatos do presente

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

O jornalista, escritor e ex-de-
putado paraibano Ramalho 
Leite realiza hoje, a partir 
das 19h, no Espaço Cultural 
Oscar de Castro, localizado 
no Centro da cidade de Ba-
naneiras, o pré-lançamento 
do livro intitulado Gente do 

passado, fatos do presente (A União Editora 
/ Forma Editorial, 320 páginas). O evento 
integra a programação da 11ª edição da 
Rota Cultural Caminhos do Frio 2016, que é 
organizado pelo Fórum de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável do Brejo Paraibano, 
com o apoio do Governo do Estado, entre 
outras instituições. O autor também lançará 
a obra na Fundação Casa de José Américo 
(FCJA), em João Pessoa, mas ainda não há 
data definida.   

“O livro é uma coletânea contendo 59 
artigos publicados em A União e meus dis-
cursos de posse na Academia Paraibana de 
Letras (APL) e no IHGP (Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano). Os artigos envol-
vem pessoas do passado, comportamentos 
que eu comparo com fatos do presente para 
que sirvam de exemplo para ser seguido ou 
para ser evitado”, esclareceu Ramalho Leite, 
que publica seus textos no centenário jornal 
sempre aos sábados, no 2º Caderno.  

O livro, que tem 10 capítulos - sendo 
o último intitulado de Álbum de memó-
ria, recheado por diversas fotografias que 
registram momentos da trajetória de vida 
do autor - é prefaciado pelo professor José 
Loureiro Lopes, membro da Academia Parai-
bana de Letras, com posfácio assinado pelo 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) da Paraíba, Arnóbio Alves Viana.       

Ramalho Leite observou que os fatos 
contidos em sua nova obra - a oitava que lança 
- são de origem histórica. “Faço levantamento 
dos nobres da Paraíba na época do Império”, 
disse o autor. Nesse sentido, exemplificou o 
caso do Barão de Araruna, no capítulo deno-
minado Gente que se fez nobre. “Restauro a 
imagem do Barão de Araruna, uma figura que 
existiu e foi deturpada pela novela da Rede 
Globo de Televisão Sinhá Moça, de Benedito 
Ruy Barbosa (sucesso de audiência em 1986 
e repetida em 2006), que o retrata como 
sanguinário, mas que foi uma pessoa de boa 
índole, que já tinha concedido liberdade para a 
maioria dos seus escravos antes da abolição da 
escravatura”, observou o escritor.

A propósito, Ramalho Leite constatou o 
que considera como “uma coincidência muito 
grande” com relação a quem era o Barão de 
Araruna e a maneira como foi retratado pelo 

folhetim global. Ele disse que o nome original 
do Barão é Estevão José da Rocha, enquanto, 
na novela, é o coronel José Ferreira, e que,  na 
realidade, o Barão deveria se chamar, tam-
bém, José Ferreira, sobrenome dos pais e dos 
seus irmãos. Outro ponto observado foi que 
o nobre era paraibano, natural da cidade de 
Araruna, enquanto, na ficção, era de Arara, e 
ambos eram dedicados à plantação de café. 

O autor ainda incluiu no livro um capí-
tulo - o de número 6 - intitulado de Gente 
que faz opinião. “São textos de pessoas 
que falam sobre o meu trabalho”, comen-
tou Ramalho Leite. Há, por exemplo, textos 
assinados pelos jornalistas Gonzaga Rodri-
gues e José Nunes, membros da Academia 
Paraibana de Letras e do Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano (IHGP), respectiva-
mente; do conselheiro do Tribunal de Contas 
da Paraíba, Fábio Nogueira; da escritora pa-
ranaense Maria Apparecida Coquemala e do 
jornalista paraibano - radicado em Brasília 
(DF) - Marconi Formiga. 

No prefácio, cujo título é Fatos do pas-
sado, semelhanças no presente, o professor 
José Loureiro faz a seguinte constatação: 
“Dois traços marcantes do novo texto são 
perceptíveis desde o início dessas memórias, 
que reúnem apanhados históricos da política 
e da vida pública do Estado e do País: a fide-
lidade aos fatos e a leveza na forma como os 
descreve; mesmo que a contemporaneidade 
desses relatos possa despertar resistências 
e acalentar emoções”. Já no posfácio, deno-
minado de Uma lição de paraibanidade, o 
conselheiro do TCE Arnóbio Viana ressalta 
que, neste novo livro, o autor “esmera-se 
em descrever fatos e o faz com absoluta 
fidelidade, incrementando-os, porém, com 
sua privilegiada visão de mundo”. Ele ainda 
lembra que “Ramalho Leite é um notável 
paraibano. Jornalista, escritor, secretário de 
Estado, parlamentar brilhante, nos últimos 
50 anos ocupou significativos espaços na 
microfísica do poder, ora no situacionismo, 
ora nas trincheiras da oposição”. 

A propósito, em sua coluna publicada 
em A União, na edição do dia 2 de janeiro de 
2016, Ramalho Leite já antecipava estar pre-
parando um novo livro, denominado Gente 
do passado, fatos do presente. “Tenho ocu-
pado esse espaço para uma volta ao passado 
ao invés de incursionar pelo presente. Não 
por alienação ou omissão, mas por vocação: 
amo a pesquisa e exalto a memória histó-
rica como lições de antanho para nortear o 
futuro”, confessou ele, na ocasião, e, naquele 
mesmo texto, também fez a seguinte obser-
vação: “A rememoração de fatos pretéritos 
é, para mim, uma forma de, ao lembrá-los, 
transmitir a certeza de que estou aprenden-
do e ensinando uma nova lição”. 

Governo realiza concurso 
fotográfico para mostrar 
as belezas do campo
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Marília Arnaud lança 
hoje o romance “Liturgia 
do Fim”, na capital
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Confira o melhor da 
programação cultural 
deste final de semana
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ARTeS VISUAIS

O intelectual Ramalho 
Leite já ocupou 

importantes funções 
públicas no Estado 
da Paraíba, como a 

superintendência do 
Jornal A União
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uatro anos após sua bem-
sucedida estreia no romance 
com “Suíte de Silêncios” 
(Rocco), a escritora Marília 
Arnaud retorna ao gênero 
com “Liturgia do Fim” (Tor-
desilhas). O lançamento do 
livro será realizado hoje, às 
20h, na Usina Cultural Ener-
gisa, em João Pessoa. Antes 

da sessão de autógrafos – animada por um 
quarteto de cordas, com temas regionais -, 
a escritora Maria Valéria Rezende, vencedo-
ra do Prêmio Jabuti 2015, fará uma leitura 
comentada de trechos do livro, e a profes-
sora e crítica de literatura Ângela Bezerra 
de Castro dará um depoimento sobre o 
fazer literário da autora

Como termina uma vida que come-
ça desfeita? Como se rompe o silêncio (a 
paradoxal camada de fogo e gelo na qual os 
conflitos também aprisionam a alma), por 
meio das palavras, mesmo consciente da 
sua precariedade? Até que ponto é possível 
(e suportável) esquecer-se de si mesmo? 
Vale a pena voltar ao ponto de partida, 
na tentativa de, por essa ressurreição 
que seria o retorno, reinventar-se para o 
mundo, como faz a borboleta em relação à 
crisálida? Haveria um ponto de intersecção 
metafísica entre o humano e a natureza; 
entre o livre arbítrio, o acaso, o destino e a 
vontade divina?

Acima, alguns exemplos de pergunta 
que a leitura do romance de Marília suscita.
Em “Liturgia do Fim”, a autora faz de uma 
pequena família interiorana o microcosmo 
de uma experiência estética e (porque não 
dizer?) existencial, na qual se encontram 
elementos do drama humano, a exemplo 
da culpa (esta, de ascendência bíblica) por 
um crime que não se cometeu (a não ser 
pelo julgamento da moral religiosa), neste 
caso,sendo o acusador pai e o acusado, filho. 
E com um agravante: quem acusa praticou o 
mesmo delito, portanto, tortura na tentativa 
de purgar, no torturado, a sua própria falta.

O enredo é relativamente simples. O 
jornalista, professor e escritor Inácio (pro-
tagonista da história), após fracassar nas 
três profissões, e também no casamento 
com Ieda, com quem teve uma filha (Isa-

Diversidade 
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Em “Liturgia do Fim”, Marília Arnaud expõe a brutalidade da vida pelo foco de 
sua lente lírica. Romance será lançado hoje, na Usina Cultural Energisa

Os códigos do medo

bel), retorna, cerca de trinta anos depois, à 
fazenda da família, “Perdição”, para (ima-
gina-se) um acerto de contas com o pai - o 
decrépito, porém ainda intransigente e au-
toritário Joaquim Boaventura, responsável 
pelo desastre que é a vida do filho. Escrito 
na primeira pessoa, “Liturgia do fim” come-
ça com a narração de fatos do passado, mais 
precisamente, o dia em que Inácio é expulso 
de casa pelo pai.

Trata-se, nas palavras de Marília, de 
uma “tragédia repetida”. O filho faz o que 
o pai fez e, talvez por ver a si mesmo no 
menino, Joaquim humilha Inácio até vê-lo 
longe de casa. O corte n’alma é tão profundo 
que Inácio sofrerá essa dor pelo resto da 
vida. “Morria meu pai e minha infância não 
morria”, diz a personagem, em um trecho da 
obra. Segundo a autora, a de Inácio é uma 
“vida em branco”, pois tudo que fez foi ten-
tar mostrar ao pai no que é que ele tinha se 
transformado. Em resumo, um fracassado. 
Como o pai, aliás. “Qual de nós dois a vida 
derrotara com mais violência?”, questiona o 
protagonista.

Das personagens do núcleo familiar 
de Inácio, apenas o patriarca é citado pelo 
nome e sobrenome. Dos demais se sabe 

apenas os prenomes: Doninha (avó), Adal-
gisa (mãe), Florinda (tia), Felinto (primo), 
Teresa, Ifigênia, Marcos e Mateus (irmãos) 
e Damiana (empregada). Quando Inácio 
começa a rememorar sua tragédia, ape-
nas Joaquim e Damiana, além de Marcos e 
Mateus (que fugiram de casa) estão vivos. 
O “mitológico” Ifigênia aponta para uma 
intencionalidade na escolha dos nomes. Ma-
rília não costuma trabalhar assim. “Às vezes, 
o nome de uma personagem vem antes da 
história”, esclarece.

A autora também não sabe (ou prefere 
não explicar) a origem de suas histórias. 
Aliás, processo de criação é assunto que 
Marília abomina. Impossível definir com 
palavras o que significa escrever. Literatura 
seria debruçar-se sobre o humano, mergu-
lhar no âmago de seus conflitos, para ga-
rimpar a beleza absurda. E isso é complexo. 
Sendo assim, os dramas de Duína e Inácio 
- os respectivos protagonistas de “Suíte de 
Silêncios” e “Liturgia do Fim” - seriam au-
tobiográficos, ou inteiramente inventados? 
Talvez a melhor resposta seja as duas coisas 
juntas, em proporções variáveis.

Quem leu “Suíte de Silêncios” talvez 
tenha percebido alguns elos (o tom inti-

FOTO: Antônio David

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

O artista plástico, escritor e jor-
nalista Chico Pereira será empossado 
hoje, a partir das 19h, como o mais 
novo imortal da Academia Paraibana 
de Letras (APL). O evento vai acon-
tecer na sede da própria entidade, 
localizada em João Pessoa. Único pos-
tulante, ele foi eleito com 27 votos, 
em pleito realizado no dia 8 de julho 
passado, e ocupará a Cadeira 15, cujo 
patrono é Eugênio Toscano de Brito e 
estava vaga por causa do falecimento 
de Paulo Galvão. O acadêmico José 
Octávio de Arruda Mello é quem fará 
a saudação e, após a solenidade, o 
cantor e compositor Gustavo Magno - 
acompanhado de banda - fará show. 

“Toda posse é, emblematicamen-
te, uma grande festa para a APL, pois 
representa a continuação, a pereni-
dade da entidade, pois, quando um 
acadêmico se vai, outro chega para 
ocupar a vaga aberta. Chico Pereira 
é um símbolo da cultura paraibana, 
tendo exercido vários cargos - inclu-
sive públicos - e é uma pessoa que 
preserva a memória, o que é de alta 
significação para a Academia”, ressal-

O artista plástico Chico Pereira toma posse hoje na 
Cadeira 15 da Academia Paraibana de Letras 

tou para o jornal A União o presidente 
da APL, Damião Ramos Cavalcanti. 

Já o escritor e acadêmico José 
Octávio de Arruda Mello, que profe-

rirá o discurso de saudação ao novo 
imortal, antecipou que, na ocasião da 
solenidade, vai destacar que o ingresso 
de Chico Pereira na entidade repre-

senta “uma nova dimensão” para a 
APL. “Até as últimas quatro, ou cinco 
décadas, as academias de letras eram 
redutos de literatos: escritores, poetas, 
contistas, cronistas. De lá parta cá, essa 
prática transcendeu e, hoje, embora 
não tenha deixado de lado o senti-
do clássico, de valorizar as letras, as 
academias passaram, também, a serem 
integradas por quem atua na cultura, 
a exemplo de historiadores, filólogos, 
pintores, médicos e cineastas. A mi-
litância é mais importante do que a 
obra”, disse ele. 

“Desde longas datas, acho que 
há uns 40 anos, que eu frequento 
a Academia, mas nunca pensei que 
participar da Academia significasse um 
bônus para uma eleição. Eu achava 
que a Academia era o cume de uma 
montanha e, para chegar lá, era muito 
difícil”, confessou Chico Pereira, na 
ocasião em que foi eleito para a APL. 
Francisco Pereira da Silva Junior, seu 
nome de batismo, nasceu na cidade de 
Campina Grande, em 1944, e, além de 
artista plástico, publicou vários livros, 
a exemplo da obra intitulada Paraíba 
Memória Cultural (Editora Grafset), 
que resgata a arte e a produção cultu-
ral do Estado e foi lançada em 2012. 

mista, o conflito psicológico, a questão do 
abandono, a culpa, as reminiscências da 
infância, a descrição minuciosa do ambien-
te, principalmente da natureza) com “Litur-
gia do Fim”. No entanto, Marília descarta 
semelhanças estruturantes ou qualquer 
tipo de continuidade entre os dois roman-
ces. Primeiro, sua escrita não é cerebral, 
mas intuitiva. Segundo, a ação de “Suíte de 
Silêncios” transcorre no espaço urbano, 
enquanto o ambiente de “Liturgia do Fim” 
é, predominantemente, rural. Os contrastes 
seguem por aí.

Diferenças e semelhanças à parte, o 
que se constata, em “Liturgia do Fim”, é 
uma escritora em pleno domínio do seu 
ofício. Marília urde o romance com inteli-
gência e sensibilidade, diluindo a trama em 
um jogo de sutilezas que desafia o leitor. 
Que ninguém espere soluções fáceis. Há 
interrogações que permanecerão abertas, 
cabendo a cada um decifrar a seu modo os 
enigmas. Não é assim na vida? O vocabulá-
rio, telúrico, mas sem pieguices ou arre-
medos de sotaque, está a serviço de uma 
frase cuidadosamente lapidada, cujo ritmo 
a transpõe para o território da música, 
portanto, também da poesia.

Marília dialoga com uma tradição 
regionalista, ou melhor, com o espírito de 
uma literatura regional brasileira, nordes-
tina em particular, ao tempo em que dela 
se afasta (e não poderia ser diferente), com 
seu estilo peculiar de fazer da natureza luz 
e da humanidade, sombra. De mostrar que 
o ser humano ladeia a beleza, mas torna-se 
ele próprio cego para o encanto, transfor-
mando a vida em uma estrada pedregosa 
e poeirenta, povoada de absurdos, em 
virtude da mesquinhez de atos, palavras, 
pensamentos e omissões. Joaquim e Inácio 
são personagens literários, mas podem 
estar sentados em nossa sala de jantar.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Chico Pereira foi eleito para a Academia Paraibana de Letras em julho deste ano 

A escritora Marília Arnaud exibe descontraída a sua mais nova obra literária

n Título: Liturgia do fim

n Autora: Marília Arnaud

n Selo: Tordesilhas

n Lançamento: Hoje, às 20h

n Local: Usina Cultural Energisa

n Endereço: Rua João Bernardo de Albuquerque, 

243, Tambiá

Serviço

FOTO: Ortilo Antônio
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Em cartaz

Evento
Crônica em destaque

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

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

Concurso fotográfico objetiva mostrar valores e belezas do campo

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

“A amizade é - muitas vezes 
- anterior ao encontro.”

O relógio já marcava seis e trinta da manhã. 
Lá fomos nós, rumo à terra de Jackson do Pandei-
ro, dos poetas Osório Paes e Saulo Mendonça e do 
estudioso erudito Klebber Maux. Paramos em Gua-
rabira. Depois, seguimos para a terra desses dois 
alagoagrandenses. Digo, desses que estão no carro. 
A cidade que vemos não é a cidade que vocês ima-
ginam, mas é também a cidade que vocês podem 
imaginar. Ela tornou-se para mim um grande silo. 
Um depósito de memórias.

Calada no banco de trás, via essas memórias 
serem debulhadas por eles. Apanhei algumas, ria de 
outras. Vivi junto com esses dois meninos algumas 
de suas molecagens: Memórias revisitadas

Ao passarmos por uma rua, os dois senhores, 
meninos na memória, deram um único mergulho. 
Entraram nas dobras do tempo e, como se fossem 
ainda, um deixa escapar um sorriso de quem acaba-
ra de fazer traquinagens. - Era aqui. Alguém deixou 
escapar. Eu perguntei: - O quê? De repente, eles se 
olharam e perceberam que aquelas memórias já não 
eram suas. Eram minhas também. Sorrindo, respon-
deram: - Aqui era a rua do cabaré. 

Vi a terna imagem das putas, mas eles não 
falaram em putas. Falaram apenas que aquela era 
a rua do cabaré. Não importa. Vi as putas. Eles 
lembravam os mergulhos na lagoa. Fui na frente 
deles. Tomei banho, peguei frieira e voltei com 
alma encharcada de lembranças. Eu estava sentada 
no banco do carro. Eu estava sentada ou coçava as 
frieiras? Eles continuavam a debulhar suas memó-
rias. É possível revisitar memórias alheias? Os pés 
deles não eram os meus pés, mas, com as asas da 
imaginação, percorri as ruas da cidade e fui guia-
da pela cartografia afetiva que eles, sem se darem 
conta, desenhavam para mim.

Chegamos ao restaurante. Ao ver os amigos de 
infância deles, dei-me conta do que havia dito o poe-
ta: “o tempo costura as pessoas na gente”. De repen-
te, eles começaram a partilhar, reviver e ainda me 
convidaram para interagir com as suas memórias, as 
memórias dos seus amigos. Eu estava na infância de-
les? Todos nós estávamos no restaurante, esperando 
a comida ficar pronta, mas também estávamos mer-
gulhados nas memórias uns dos outros, produzindo 
novas memórias. Existem memórias novas?

As festas da cidade, os blocos carnavalescos, as 
antigas habitações, o primeiro amor, a política, a vida 
e a poesia. Hora do almoço, almoço com a barriga 
cheia lá na Pousada dos Sonhos. Quanta hospitali-
dade! A mesa farta, a simplicidade, o verde, o afeto e 
alguns fados. Fui a Portugal. Voltei. Estava na Pousa-
da dos Sonhos, em Alagoa Grande.

Quantas anedotas? Quantas risadas? Quantas 
histórias? Vez por outra, pegava-me perdida naque-
las memórias alheias que naquele instante eram 
minhas. Pensei: - Como é bom conversar besteira, rir 
com o riso do outro. O interior pulsa afetividade.

Sim. Chegamos à Pousada dos Sonhos. A pousada 
não é uma pousada. Não há quartos para alugar, mas 
o espaço leva esse nome. É belo, é verde, tem mesas, 
cadeiras, bode cozido, fava verde, vinagrete e uma 
deliciosa farofa. Há outros petiscos, mas agora, na 
minha cama escrevendo esse texto, minhas memórias 
gustativas insistem em lembrar essas comidas. 

Putz! Agora que me dei conta. A pousada não 
era uma pousada. Tudo isso foram pedaços de 
sonhos? Comemos bode, proseamos, tomamos cer-
veja, bebemos café em um lugar que não é o que se 
diz ser, e que agora passa a existir na minha me-
mória. A pousada.

Beth Olegário
Mestranda em Comunicação Social na UFPB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FoTo: Divulgação

O Governo do Estado da 
Paraíba realiza de hoje até o dia 
21 deste mês as inscrições para 
o Concurso Fotográfico Olhar 
Camponês: Território e Produção, 
numa parceria das secretarias de 
Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer e Executiva de Juventude, 
em gestão unificada com a Empea, 
Interpa, Emater/PB, Procase, Pro-
jeto Cooperar e apoio da Funesc, 
Fetag /PB e Sudema. 

O objetivo, segundo o regu-
lamento publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial, é forta-
lecer a sociedade rural, resgatan-
do e incentivando os valores do 
campo, suas belezas, tradições, 
hábitos, saberes e histórias.

O concurso visa a seleção de 
20 fotografias, produzidas por 
jovens do meio rural, que se pro-
ponham a retratar a vida cotidia-
na no campo. Podem participar 
jovens com idade de 18 a 29 anos, 
que residam no meio rural e que 
busquem incentivar, reconhecer e 
valorizar o trabalho e a vida das 
pessoas que vivem no campo. 

Para se inscrever os interessa-
dos deverão preencher formulário 
específico que estará disponível 
no site Juventudes Paraibanas 
(juventudes.pb.gov.br), em segui-
da anexar a foto em arquivo JPEG, 
tiradas a partir de câmeras de 
celulares ou câmeras fotográficas 
com resolução mínima de cinco 
megapixels. 

De acordo com o regulamento, 
cada participante poderá enviar 
uma foto, desde que seja inédita 
e não tenha sido publicada em 
nenhum meio de comunicação ou 
exposta anteriormente. Todas as 
fotografias concorrentes deverão 

olhar poético

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). Ma-
naíra9/3D: 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: 16h20 e 20h50 (DUB). 
Tambiá4: 14h05, 16h20, 18h35 e 20h50 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 
e 20h50 (DUB). 

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Yates. Com Alexan-
der Skarsgård, Margot Robbie, Christoph 
Waltz. Sinopse: Releitura da clássica lenda 
de Tarzan, na qual um pequeno garoto 
órfão é criado na selva, e mais tarde ten-
ta se adaptar à vida entre os humanos. 
Na década de 30, Tarzan, aclimitado à 
vida em Londres em conjunto com sua 
esposa Jane, é chamado para retornar à 
selva onde passou a maior parte da sua 
vida onde servirá como um emissário do 
Parlamento Britânico. Manaíra3: 17h50 e 
20h20 (LEG). Manaíra6/3D: 18h40 (DUB) e 
21h20 (LEG). Mangabeira2: 20h45 (DUB). 
Tambiá1: 18h30 e 20h40 (DUB).  

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. 
Classificação: livre. Direção: Mike Thur-

meier e Galen T. Chu. Com Diogo Vilela, 
Márcio Garcia, Tadeu Mello. Sinopse: Após 
uma nova trapalhada de Scrat, uma ca-
tástrofe cósmica ameaça a vida na Terra, 
obrigando Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid 
a deixarem seus lares. Eles encontram o 
abrigo ideal em uma caverna ocupada pelo 
excêntrico líder espiritual Shangri Lhama 
e seus seguidores. CinEspaço2: 14h e 16h 
(DUB). Manaíra7:  14h20 e 16h30 (DUB). 
Mangabeira2: 18h25 (DUB). Tambiá1: 
14h30(DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classifi-
cação: livre. Direção: Andrew Stanton e 
Angus MacLane. Com Ellen DeGeneres, 
Albert Brooks, Idris Elba. Sinopse: Um 
ano após ajudar Marlin a reencontrar seu 
filho Nemo, Dory tem um insight e lembra 
de sua amada família. Com saudades, ela 
decide fazer de tudo para reencontrá-los e 
na desenfreada busca esbarra com amigos 
do passado e vai parar nas perigosas mãos 
de humanos.  Manaíra6: 13h50 e 16h20 
(DUB).  Tambiá1: 16h30 (DUB). 

estar acompanhadas de um texto 
que descreva detalhadamente o 
local onde foi tirada, data e quais 
pessoas foram fotografadas, por 
exemplo: estado, cidade, municí-
pios, comunidade, fazenda, par-
que ecológico. Não serão consi-
deradas, para efeito de seleção, 
as imagens que não tenham sido 
tiradas a partir de câmeras de 
celulares ou câmeras fotográficas 
com resolução mínima de 5 mega-
pixels.

Os participantes selecionados 
serão notificados por e-mail e/ou te-
lefone, até o dia 25 deste e os nomes 
dos (as) vencedores (as) serão di-
vulgados em um anúncio, no mesmo 
dia, no site juventudes.pb.gov.br.

As fotos vencedoras além de 
serem apresentadas no site Juven-
tudes Paraibanas, serão divulgadas 
no site A União (auniao.pb.gov.

br) e impressas no Jornal A União, 
também ficarão expostas no encer-
ramento do mês da Juventude, que 
acontecerá no dia 28 de agosto, na 
Praça do Povo do Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa/PB. A galeria 
de fotos percorrerá a Paraíba, em 
exposições itinerantes, sempre que 
solicitadas, por órgãos diretos e in-
diretos ligados ao Poder Executivo, 
bem como por organizações rurais 
não governamentais.

A inscrição será gratuita e 
efetivada mediante o preenchi-
mento do formulário e envio da 
foto, estando o (a) participante de 
acordo com os termos do regula-
mento. Os trabalhos serão avalia-
dos por uma comissão composta 
por representantes da Emater, do 
Procase, do Cooperar, da Sejel, da 
Secom, do Curso de Comunicação 
da UFPB e também da Funesc. 

 (Para Saulo Mendonça e Klebber Maux)



Espetáculo Boca de Forno é uma das atrações do Agosto das Letras no Espaço Cultural
omeça hoje e vai até domingo 14, dentro do evento Agos-to das Letras, o Projeto Interatos. Desse modo, levando ao público presente à apresentação do espetáculo Boca de Forno, a peça tem início às 20h e é apenas uma das várias atrações programadas que acontecem durante o dia. A encenação acontece na Praça do Povo do Espaço Cultural e a entrada é gratuita. . 

Puerto Caliente
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Paraíba: todos os cantos teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

Fim de semana
atraÇÕeS DiVerSaS

FotoS: teresa Duarte

l  trilha 
A I Trilha Cultural – Caminhos do Frio será realiza-

da neste final de semana no município de Bananeiras. O 
evento é uma realização da Super Trilha, coordenada por 
Washington Cirne, e vai contar uma programação diversifi-
cada entre música, teatro, gastronomia e danças com uma 
cultura rica e única com a família matuta animando todo 
percurso e muito forró com degustação de beiju em uma 
casa de farinha. A programação será iniciada às 7h com 
café da manhã na Praça Epitácio Pessoa, seguindo para 
um percurso de 6.7km com passagem pelo Memorial CAVN, 
Trilha Reserva das Almas, Trilha dos Escoteiros, Bica das 
Almas, entre outros. Para mais informações é só entrar em 
contato pelos fones (83) 998559197 - 9992-8795. 

l  Bananeiras  
“Aventura e Arte na Ser-

ra”, é o tema da programação 
da “11ª edição Caminhos do 
Frio – Rota Cultural 2016”, no 
município de Bananeiras, cuja 
programação a ser realizada 
até o próximo domingo. Na 
programação estão aconte-
cendo oficinas, apresentação 
de teatro de bonecos, exposi-
ções de artes plásticas, exibi-
ção de filmes, espetáculo de 
dança e teatro, feira de arte-
sanato, mostra gastronômica 
e trilhas ecológicas. O ponto alto da programação vai acontecer amanhã, quando estarão se apre-
sentando na Praça Castro Pinto diversas bandas e músicos locais, tendo como atração principal 
a cantora Sandra Belê. A Rota Cultural deste ano foi iniciada no dia período de 4 de julho e será 
realizada até o dia 4 de setembro em nove municípios do Brejo paraibano, iniciando por Areia (4 a 
10/7), Pilões (11 a 17/7), Remígio (18 a 24/7), Solânea (25 a 31/7), Serraria (1 a 7/8), Bananeiras (8 a 
14/8), Matinhas (15 a 21/8), Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 a 4/9). O 
Caminhos do Frio é uma realização do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo Paraibano 
e das prefeituras envolvidas, contando com apoio do Governo do Estado, através da PBTur e do 
Sebrae Paraíba.

l  João Pessoa 
Hoje, o tradicional encontro dançante 

de jovens quarentões e cinquentões comple-
ta 16 anos de realização. Trata-se do tradi-
cional “Assustado da Ruth Avelino”, evento 
que se realiza sempre a primeira sexta-feira 
de cada mês no restaurante panorâmico do 
Esporte Clube Cabo Branco, localizado no 
bairro de Miramar, em João Pessoa. A festa 
começa a partir das 21 horas, com o melhor 
do dancing music e do pop rock nacional e 
internacional das décadas de 70 e 80, bolos 
e brindes para os 300 primeiros que chega-
rem ao Assustado.

l  Campina Grande
O tradicional Festival de Inverno de Campina Grande será realizado no período de 15 a 23 pró-

ximos. Esse é o mais antigo festival na área e o mais tradicional do Nordeste brasileiro reunido 
dança, música e teatro com espetáculo gratuitos que serão exibidos no Teatro Municipal ou na 
Praça da Bandeira. 

l  Boqueirão
O 1º Desfile com Peças de Crochê, produzidas pelas Crocheteiras do Marinho será 

realizado hoje a noite no município de Boqueirão. O desfile tem como objetivo divulgar 
e vender as peças e também o potencial turístico dos Lajedos do Marinho. O evento 
será animado pelo forró pé de serra do Edgar e do trio Canarinho. Mais informações: 
(83) 3390-7019 e (83) 99125-9210.

l  lajedos  
A empresa Guiamundo Turismo realiza nos dia 24 e 25 de setembro mais um passeio 

dentro da programação “Pelos Caminhos da Paraíba”. Trata-se do “Entardecer dos La-
jedos”, um passeio pelas Itaquatiara do Ingá, Lajedo do Marinho e Lajedo do Pai Mateus, 
uma excelente opção e oportunidade para quem ainda não conhece essa beleza traçada 
pela natureza. O roteiro é iniciado com visita à Itaquatiara do Ingá no município Ingá, se-
guindo ao município de Cabaceiras com visitação a Artesa e o belo espetáculo do entar-
decer no Lajedo Pai Mateus. No mesmo dia o grupo segue para o município de Boqueirão, 
pernoitando no Hotel Família Chique Chique, pôr do sol no Lajedo do Marinho ao som da 
Ave Maria \no saxofone, retornando a João Pessoa no final da tarde. Informações: 98813-
6859/98855-9796/99679-7601.

Hoje
n Quando: Hoje
n onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n entrada: R$ 10 meia-
entrada e R$ 20 inteira

Hoje
n Quando: Hoje
n onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 21h
n entrada: R$ 15 

SHow De titá Moura e 
MatHeuS PiMenta

n Quando: Amanhã
n onde: Lovina - Tropical Bar 
& Restaurante
n Horário: 17h
n entrada: R$ 800

Sábado
anitta no loVina

n Quando: Amanhã
n onde: Vila do Porto
n Horário: 22h30 
n entrada: R$ 10 meia-entrada 
e R$ 20 inteira

Seu Pereira 
ConViDa Vieira

Sábado

Cine BanGüê 

n Filmes: Curtas paraibanos 
“A canga” e “A árvore da miséria”
n Quando: Domingo
n onde: Espaço Cultural
n Horário: 18h
n entrada: Franca

n Quando: Amanhã
n onde: Teatro Lima 
Penante
n Horário: 20h
n entrada: R$ 10 inteira 
e R$ 5 meia-entrada

eSPetáCulo 
álBuM De FaMília

Domingo

Domingo

Hoje



Explosão em gasoduto 
de central energética da 
China deixa 21 mortos
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Universidades terão corte de verbas
Governo Federal deve 
cortar R$ 350 milhões 
dos investimentos 

REdução dE até 45% Em 2017
13

O Governo Federal prevê 
cortar até 45% dos recursos 
previstos para investimentos 
nas universidades federais 
em 2017, na comparação com 
o orçamento deste ano. Já o 
montante estimado para cus-
teio deve ter queda de cerca 
de 18%. Segundo cálculos de 
gestores, serão cerca de R$ 350 
milhões a menos em investi-
mentos para as 63 federais - na 
comparação com os R$ 900 
milhões previstos para o setor 
neste ano. As instituições já 
vivem grave crise financeira, 
com redução de programas, 
contratos e até dificuldades 
para pagar contas.

A previsão de recursos 
para 2017 foi publicada nesta 
semana no Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução 
e Controle, portal do Ministério 
da Educação (MEC) que trata 
do orçamento. Os valores - que 
ainda podem passar por revi-
são - devem ser incorporados 
ao Projeto de Lei Orçamentária 
Anual, que o Executivo enviará 
ao Congresso Nacional até o 
fim de agosto.

Procurado, o MEC não 
detalha as cifras específicas 
de custeio e investimento. A 
pasta argumenta que a previ-
são atual é realista, “diferente 
de anos anteriores, em que o 
orçamento passou por contin-
genciamentos”. “Se esse corte 
for aprovado, teremos de re-
duzir muitos programas”, diz 
Ângela Paiva, presidente da 
Andifes, a associação nacional 
dos dirigentes das federais. Se-
gundo ela, reitora da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), é “injustificável” 
a redução. “Mesmo se o orça-
mento fosse igual ao de 2016, 
demandas importantes já fica-
riam descobertas.”

As federais vivem cortes 
de verbas desde o fim de 2014 
e sofrem com a inflação eleva-
da - 8,7% nos últimos 12 me-
ses, segundo o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA).

O avanço das cotas nas 
federais - neste ano, as institui-
ções devem distribuir 50% das 
vagas entre alunos pobres, pre-
tos e pardos - trouxe público 
mais diverso ao Ensino Supe-
rior público. Com isso, cresceu 
a pressão por verbas de assis-
tência estudantil “Temos gran-
de demanda por restaurantes 
e bolsas”, afirma o pró-reitor 
de Planejamento e Desenvol-
vimento da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (Ufop), 
Rodrigo Bianchi.

O sistema federal de en-
sino superior teve forte au-
mento na quantidade de va-
gas na graduação. Em 2014, 
dado mais recente disponível, 
havia 1,180 milhão de alunos 
na rede. Em 2004, as institui-
ções federais reuniam 574 
mil matrículas. A restrição 
do dinheiro de investimento 
- para obras, reformas e com-
pra de equipamentos - sinali-
za dificuldades para melhorar 
ou expandir a infraestrutura. 
Na Ufop, a criação do novo 
curso de Medicina na cidade 
mineira de Ipatinga está em-
perrada. “Ainda não começa-
mos a obra desse campus por 
falta de recursos”, diz Bianchi. 
A Universidade de Brasília 
(UnB) também revê seus pla-
nos. “Provavelmente vamos 
reduzir o ritmo das nossas 
obras”, avalia César Tibúrcio, 
decano de Orçamento e Pla-
nejamento.

Ajuste fiscal
Em nota, o MEC informou 

que “a iniciativa se alinha ao 
equilíbrio fiscal para que o País 
saia da crise”. Segundo a pasta, 
o orçamento de 2016 previa 
R$ 7,9 bilhões para as federais. 
É esse orçamento que os gesto-
res levam em conta nas com-
parações. Mas um contingen-
ciamento, feito ainda na gestão 
Dilma Rousseff, impôs redução 
de 31%, ou R$ 2,4 bilhões. A 
gestão Michel Temer disse que 
resgatou R$ 1,2 bilhão des-
se montante cortado para as 
universidades neste ano. Para 
2017, o MEC disse que os valo-
res previstos “serão cumpridos 
na totalidade”. A pasta ainda 
reafirmou “seu compromisso 
com o Ensino Superior do País”.

Da Agência Estado

Carolina Gonçalves 
Da Agência Brasil 

Insatisfeito com a data 
marcada para a votação do 
processo de cassação do de-
putado afastado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), o líder 
da Rede Sustentabilidade na 
Câmara, deputado Alessan-
dro Molon (RJ), disse que vai 
apresentar na próxima ses-
são deliberativa da Casa um 
requerimento pedindo para 
que o futuro do peemedebista 
seja decidido em até 24 horas. 

A estratégia para ante-
cipar a decisão sobre o caso, 
agendada para o dia 12 de 
setembro pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), deve ocorrer, de acordo 
com a agenda da Secretaria 
Geral da Câmara, na semana 
do dia 22 de agosto.

“É inaceitável o dia 12 de 

setembro, uma data que está 
a 19 dias das eleições. É uma 
data que tem tudo para não 
dar certo, seja pela proximi-
dade das eleições, seja por ser 
em uma segunda-feira”, disse 
Molon ao lembrar que poucos 
parlamentares ficam na Casa 
no primeiro dia da semana.

Rede, PSOL, PT, PCdoB, 
PDT e PPS tentaram pressio-
nar Maia para que o processo 
fosse levado a voto ainda em 
agosto, mas aliados de Cunha 
defendiam que a decisão de-
veria ocorrer depois das elei-
ções municipais de outubro. 
Maia disse que estava ouvin-
do líderes e ontem definiu a 
data, agradando a base gover-
nista do presidente interino 
Michel Temer, que queria que 
a votação ocorresse depois da 
conclusão do processo de im-
peachment de Dilma Rousse-
ff, previsto para o dia 26.

Rede quer antecipar 
votação contra Cunha

PRoCESSo dE CaSSação

michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar 
Mendes, autorizou a abertura de 
processos de investigação eleitoral 
contra o PP e o PMDB. Feitos terça-
-feira (9) pela ministra Maria There-
za de Assis Moura, os pedidos foram 
autorizados na noite de quarta-feira 
(10). A ministra pediu investigação 
também do PT.

Os pedidos têm como base in-
formações obtidas em depoimentos 
de delação premiada dados por en-
volvidos na Operação Lava Jato. Os 
partidos são acusados de ter recebi-
do propina disfarçada em doações 
eleitorais declaradas oficialmente. 
Caso as acusações sejam comprova-
das, os três partidos podem até per-
der o registro na Justiça Eleitoral.

Também na terça-feira (9), os 
processos relacionados ao PP e ao 
PMDB foram encaminhados a Men-
des, que anteriormente havia pedi-

do à ministra, que também é corre-
gedora-geral eleitoral, a abertura 
de procedimento para investigar o 
PT. A ministra decidiu pela abertura 
da investigação contra o Partido dos 
Trabalhadores mas durante a sessão 
de julgamento, pediu ao plenário do 
Tribunal que os três processos fos-
sem distribuídos livremente entre os 
ministros do TSE. Ela entendeu que 
a questão não deve ser analisada 
somente pelo corregedor. Durante 
o debate a respeito da questão de 
ordem apresentada, o ministro Hen-
rique Neves pediu vista.

No despacho de Mendes que 
abre os processos contra o PP e o 
PMDB, o ministro lembra os pedidos 
de vista de Henrique Neves e de li-
vre distribuição feito pela ministra e 
diz que os processos contra o PP e o 
PMDB devem ser distribuídos “na for-
ma que vier a ser definida pelo plená-
rio”. As investigações, então, só terão 
início depois que o plenário decidir 
sobre a questão de ordem apresen-
tada. A previsão é que o julgamento 

seja retomado no próximo dia 23.

defesa dos partidos
O PMDB e o PP manifestaram-se 

hoje (11) após o presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Gilmar Mendes, ter autorizado a 
abertura de processos de investiga-
ção eleitoral contra as legendas por, 
supostamente, terem recebido pro-
pina disfarçada em doações eleito-
rais declaradas oficialmente. As duas 
legendas negaram o recebimento de 
propina.

Em nota, o PMDB disse que 
“sempre” arrecadou recursos se-
guindo os parâmetros legais vigen-
tes no País. “Em todos esses anos, 
após fiscalização e análise acurada 
do Tribunal Superior Eleitoral, todas 
as contas do PMDB foram aprova-
das, não sendo encontrado nenhum 
indício de irregularidade.”

O PP também divulgou nota na 
qual diz que “não compactua com 
ilegalidades” e tem “todo interesse 
no esclarecimento dos fatos.”

Justiça Eleitoral autoriza a abertura 
de processos contra PP, PMDB e PT

invEStiGação

da agência Brasil 

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou que o pecuarista 
José Carlos Bumlai volte à pri-
são. Em março deste ano, após 
ser diagnosticado com câncer 
na bexiga, o pecuarista ganhou 
o direito a recolhimento do-
miciliar para fazer tratamen-
to. Ele deverá se apresentar à 
Polícia Federal de Curitiba no 
próximo dia 23.

Segundo o despacho de 
Moro, Bumlai obteve permis-
são para cumprir a prisão pre-
ventiva (quando não há prazo 
determinado para terminar) 
em regime domiciliar por ques-
tões de saúde.  Inicialmente o 
juiz determinou que ele ficasse 
nesse regime por 3 meses, mas 

o período foi prorrogado de-
pois que o pecuarista precisou 
ser submetido a uma cirurgia 
cardíaca. O novo prazo concedi-
do por Moro tem fim este mês e 
a defesa pediu mais uma vez a 
prorrogação do período, o que 
foi negado pelo juiz.

“No momento, após cin-
co meses de prisão domiciliar, 
a situação de saúde do acusa-
do mostra-se estabilizada”, diz 
Moro, no despacho registrado 
na noite de ontem (10) no siste-
ma da Justiça Federal do Paraná. 
O juiz diz ainda que a necessi-
dade de realizar exames perió-
dicos para o controle do tumor 
e da reabilitação cardíaca não 
justificam a prisão domiciliar.

“Esses exames e a reabi-
litação cardíaca, além do pró-

prio recebimento de medica-
mentos para controle desses 
males, podem ser feitos, sem 
qualquer dificuldade, em Curi-
tiba, no próprio Complexo Mé-
dico Penal, no qual o acusado 
estava previamente recolhido, 
ou eventualmente, se necessá-
rio, por saídas periódicas para 
hospitais privados em Curiti-
ba”, diz a decisão.

Para o juiz, o pecuarista 
não se enquadra nas hipóte-
ses previstas em lei para que 
a prisão siga sendo cumprida 
em regime domiciliar e deter-
minou que o Bumlai retorne à 
prisão. “Deverá se apresentar à 
Polícia Federal em Curitiba no 
dia 23/08/2016”, determinou 
Moro.

No despacho, o juiz lem-

bra que o pecuarista teve pri-
são preventiva decretada em 
novembro do ano passado e 
que foi acusado, em uma das 
ações penais da Operação Lava 
Jato, de crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
crimes financeiros. Na decisão, 
o juiz registra ainda que outros 
ilícitos relacionados ao empre-
sário ainda estão sendo inves-
tigados.

Bumlai foi preso na Ope-
ração Passe Livre, 21ª fase da 
Operação Lava Jato. A prisão 
ocorreu no mesmo dia em 
que o pecuarista iria depor 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do BNDES, na 
Câmara dos Deputados, que in-
vestiga operações envolvendo 
o banco estatal.

Juiz Sérgio Moro determina a volta 
de José Carlos Bumlai para a prisão

oPERação lava jato

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, autorizou as investigações contra os três partidos

Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Mulheres trabalham menos que 
homens, diz ministro da Saúde
Ricardo Barros tentava 
justificar por que homens 
vão menos ao médico

opiniao.auniao@gmail.com

Manchetes do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul: 
“Salários devem ser parcelados todos os meses até dezembro. 
Servidores que haviam recebido R$ 980 até sexta prometem 
intensificar manifestações. Mais arrocho à vista no RS. Sindicatos 
prometem trabalho parcelado” (ZH, 01.08.16).

Diz ainda o jornal, na mesma edição: “Das propostas que 
devem ser analisadas até o fim do ano, algumas são consideradas 
prioritárias pelo governo interino de Michel Temer.” Entre elas, o 
teto dos gastos públicos: “O projeto propõe instituir um teto para 
os gastos públicos com base no índice de inflação do ano anterior. 
Em 2017, portanto, as despesas não poderiam aumentar além do 
IPCA (inflação oficial) registrado em 2016. A medida seria válida 
por 20 anos.” Outro projeto a ser votado é o da exploração do pré-
sal: ”O projeto de lei altera as regras de exploração do petróleo 
na camada do pré-sal e desobriga a Petrobras de participar de 
todos os projetos na área. Atualmente, a lei vigente determina 
que a estatal tenha participação mínima de 30% em todos os 
consórcios” (ZH, 01.08.16).

As eleições municipais serão daqui a dois meses. A votação 
do impeachment da presidenta Dilma está previsto para o final 
de agosto. No meio, as Olimpíaadas. A votação dos dois projetos 
referidos, ao lado da decisão do Senado sobre o mandato de 
uma presidenta eleita com 54 milhões de votos de brasileiras e 
brasileiros, torna as eleições municipais as mais imprevisíveis da 
história, e transforma o Brasil num barril de pólvora.

Eleições municipais, exatamente por serem municipais 
– eleição de prefeitos e vereadores –, costumam discutir 
predominantemente, senão exclusivamente, realidades, 
problemas e soluções locais. Desta vez, necessariamente, será 
diferente. Não há como discutir o micro, o local sem debater 
o macro, o global. Até porque os governos municipais estão 
sendo e serão cada vez mais afetados pelas medidas lesa-pátria 
do governo central, golpista, e pelas medidas e impasses dos 
governos estaduais.

Combinar o micro e o macro sempre deveria estar presente 
no debate, não apenas na eleição de outubro de 2016. Qual 
é o projeto de Nação e o projeto de desenvolvimento onde o 
município se insere? Como combinar as políticas públicas locais 
e a participação social e popular com o bem-estar geral da 
população e com uma visão de país e de coletivo nacional? 

Por outro lado, é no município que se exerce, pratica e 
constrói efetivamente o poder local e a participação direta dos 
cidadãos. Não por outro motivo o Orçamento Participativo, o 
OP, conhecido mundialmente, surgiu numa cidade, Porto Alegre, 
e foi implantado num governo local, de Olívio Dutra e Tarso 
Genro. Aliás, ambos foram deputados federais constituintes antes 
de serem gestores municipais, tendo, portanto, ampla visão e 
experiência de pensar o Brasil. O eleitor, com razão, olha em 
primeiro lugar para o espaço onde mora, vive, para os problemas 
que o afetam imediatamente, se está bem atendido na saúde, 
se tem educação de qualidade para seus filhos, se há segurança 
pública quando vai para casa de noite, se o transporte coletivo 
funciona. 

O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul (e em 
outros Estados da Federação), onde os salários parcelados 
levam a `trabalho parcelado`, com aumento da insegurança da 
população, depreciação da qualidade dos serviços públicos, 
coloca em xeque a capacidade do governo e do Estado em 
cumprir seu papel e esvazia direitos.

O que está acontecendo no Brasil, com um golpe contra 
uma presidenta legitimamente eleita, e o anúncio da proposta 
de teto para os gastos públicos e privatização do pré-sal, cujos 
recursos devem/deveriam ir prioritariamenre para a saúde e 
a educação, põe em risco a democracia e ameaça a dignidade 
dos mais pobres e dos trabalhadores em geral. 

O desafio está posto para os candidatos, majoritários 
e proporcionais, nestas eleições municipais. Olhar, sim, para 
o seu município e para os cidadãos que conhecem muitas 
vezes de nome e residência. Mas sem deixar de olhar para 
o conjunto do Brasil, a complexidade da conjuntura e as 
urgências postas para a sociedade brasileira. Assim politiza-
se a eleição, o cidadão sente-se responsável não apenas pelos 
seus problemas pessoais, familiares ou de sua comunidade, 
mas enxerga e vê-se incluído num país que precisa garantir a 
democracia, não permitir o golpe, ter assegurados os direitos 
de todas as brasileiras, todos os brasileiros. Os cidadãos e 
eleitores reconhecem-se assim partícipes da construção de 
uma nação solidária, onde a distribuição de renda é efetiva 
e os valores maiores são a solidariedade, a igualdade, a 
justiça. 

Eleições 2016: 
o micro e o macro

O ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, afirmou 
que os homens procuram 
menos o atendimento de 
saúde porque "trabalham 
mais do que as mulheres 
e são os provedores" das 
casas brasileiras. Além de 
acreditar que os homens 
"possuem menos tem-
po" do que as mulheres, o 
ministro considerou que 
os homens fazem menos 
acompanhamento médico 
por uma questão de hábi-
to e de cultura. Ontem, o 
ministério lançou um guia 
do "Pré-Natal do Parceiro", 
a fim de incentivar os ho-
mens a fazerem exames de 
prevenção ao acompanhar 
as mulheres aos postos 
de atendimento durante a 
gravidez. 

Apesar da declara-
ção do ministro, dados do 
IBGE indicam que as mu-
lheres trabalham mais do 
que os homens. Em 2004, 
as mulheres trabalhavam 
quatro horas a mais que 
os homens por semana, 
quando se soma a ocupa-
ção remunerada e o que é 
feito dentro de casa. Em 
uma década, a diferença 
aumentou mais de uma 
hora. Em 2014, a dupla 
jornada feminina passou a 
ter cinco horas a mais, se-
gundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad). Nestes dez anos, os 
homens viram sua jornada 
fora de casa cair de 44 ho-
ras semanais para 41 horas 
e 36 minutos. A jornada 
dentro de casa permane-
ceu em 10 horas semanais.

O programa do Minis-
tério da Saúde do pré-natal 

Julia Lindner
Agência Estado Heck

Silvino
FOTO: Elza Fiuza/Agência Brasil

para homens busca reduzir 
a diferença de sete anos 
entre a expectativa de vida 
entre homens e mulheres e 
aproximar os pais durante 
a gestação. Um projeto pi-
loto da iniciativa já existe 
há um ano, com treinamen-
tos para os chamados "mul-
tiplicadores" (que podem 
ser gestores, psicólogos, 
assistentes sociais, médi-
cos ou enfermeiros). 

Eles recebem um trei-
namento para propagar o 
projeto em seus estados. 
Até dezembro deste ano, 
a expectativa do ministé-
rio é de que cerca de 800 
multiplicadores tenham 
recebido os ensinamen-
tos. Estados como Bahia, 
Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná já deram início ao 
programa. 

"Nesse momento em 
que eles vão aos postos 
de saúde acompanhar as 
mulheres no pré-natal nós 
queremos capturar os ho-
mens", disse Barros. Se-
gundo o ministro, os ser-
vidores irão estimular a 
presença dos homens, soli-
citar exames e isso irá criar 
um vínculo. "Normalmente 

quando o atendimento fa-
miliar vai à casa das famí-
lias os homens estão fora 
trabalhando", comentou. 
Barros disse ainda que o 
programa não terá nenhum 
custo adicional ao sistema. 
"É apenas um comporta-
mento das equipes, a es-
trutura do atendimento 
está pronta e está paga", 
declarou. "Queremos atin-
gir essa parte da população 
que não tem o hábito de 
frequentar postos de aten-
ção (...) Esperamos com 
isso que os nossos traba-
lhadores tenham uma ex-
pectativa de vida melhor."

Para Francisco Nor-
berto, coordenador nacio-
nal da Saúde do Homem, a 
ideia é "ampliar a imagem 
do homem" entre os profis-
sionais de saúde, fazendo-
-os pensar neles "dentro 
do seu território" e em 
como captá-los para a uni-
dade básica de saúde. Des-
sa forma, o atendimento 
poderia acontecer na casa 
do homem, ou até mesmo 
em um bar ou em um jogo 
de futebol, de acordo com 
Norberto. "Muitos alegam 
que não precisam e que 

a questão do trabalho é 
um dificultador", avaliou 
o coordenador. Segundo 
Norberto, uma opção para 
acolher os homens, que já 
foi implantada em algumas 
regiões, seria ampliar o ho-
rário de atendimento. Cada 
adequação deverá ser feita 
de acordo com as necessi-
dades da região.

Outro ponto que po-
derá ser melhorado com a 
cartilha do Ministério da 
Saúde, acredita o coorde-
nador, é incentivar a parti-
cipação e a responsabiliza-
ção dos homens durante a 
gravidez de suas parceiras. 
"É importante que os pon-
tos de atendimento vejam 
o homem não como visita, 
mas como parte da famí-
lia, alguém que tem que ter 
acesso para acompanhar e 
aprender a cuidar da criança 
(...) A ideia é aprimorar esse 
vínculo para que haja tam-
bém uma redução da vio-
lência doméstica, para que 
esse homem entenda que 
também é responsável pelo 
cuidado com filho", expli-
cou o coordenador. "Esse 
é um processo contínuo de 
mudança de cultura "

A Polícia Federal prendeu 
em flagrante, na manhã de on-
tem, quinze pessoas por suposto 
envolvimento no armazenamen-
to, produção e divulgação de 
pornografia infantil na internet.

A maioria das detenções – 
13 delas – aconteceu em Brasília. 
Outras duas foram feitas no Es-
tado de Goiás. Medidas também 
são cumpridas no Mato Grosso e 
no Espírito Santo.

Ao todo, são cumpridos 35 
mandados de busca e apreen-
são, sendo 29 no Distrito Fede-
ral, três em Anápolis, Goiás; um 
em Vila Velha, no Espírito Santo; 
e dois no Mato Grosso, nas cida-
des de Cuiabá e Sinop.

Um dos coordenadores da 
operação, o delegado Estênio 
Souza, afirmou que os envolvi-
dos foram identificados a partir 
de monitoramento feito pela 
instituição na internet. As ima-
gens foram pré-selecionadas a 

partir de imagens de arquivo.
“O monitoramento identifi-

ca que há diversas pessoas reali-
zando o compartilhamento e ar-
mazenamento de arquivos que 
já temos na nossa base de dados 
como sendo pornográficos. Den-
tre as imagens que observamos 
em análise preliminar, temos, 
por exemplo, bebês sendo vio-
lentados em vídeo e imagens 
de crianças em relações sexuais, 
acrescentou.

Segundo o delegado, os sus-
peitos não têm um perfil carac-
terístico, como idade e nível de 
escolaridade. Apesar de não ser 
possível confirmar se todos os 
envolvidos têm vínculo com o 
grupo, as investigações apon-
tam que alguns se correspon-
diam com frequência.

Segundo a Polícia Federal, 
o número de envolvidos pode 
aumentar, uma vez que as inves-
tigações continuam também na 
Deep Web, que reúne um con-
junto de conteúdos na internet, 
os quais não são acessíveis por 

sites de busca. Longe da vigilân-
cia pública, esse espaço pode se 
transformar em palco de ativi-
dades ilegais.

Todas as imagens em posse 
da corporação vão ser analisa-
das. Caso venham a ser conde-
nados, as penas dos envolvidos 
podem variar de três a 20 anos 
de detenção.

Quinze são presos em flagrante 
por pornografia infantil na internet

AçãO dA pOLíCIA FEdErAL

Michelle Moreira
Repórter do Radiojornalismo 

IBGE contradiz Barros: de acordo com as estatísticas, as mulheres trabalham 4 horas a mais por semana

“Dentre as imagens 
que observamos 
em análise pre-
liminar, temos, por 
exemplo, bebês 
sendo violentados 
em vídeo e imagens 
de crianças em 
relações sexuais”
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Mundo

Explosão em gasoduto de central de  
energia mata mais de 20 na China  

Pequim (AE) - Um cano 
de vapor de alta pressão 
explodiu em uma central 
de energia no centro da 
China, nessa quinta-fei-
ra, matando 21 pessoas e 
deixando cinco feridos, se-
gundo um jornal estatal. A 
explosão ocorreu em uma 
estação elétrica na cidade 
de Danyang, segundo o site 
do jornal Diário de Hubei.

De acordo com a pu-
blicação, autoridades se-
guiram para o local para 
monitorar os esforços de 
resgate e a causa da ex-

plosão é investigada.
 A China continua a so-

frer com acidentes frequen-
tes na indústria, apesar de o 
governo central determinar 
melhorias nas seguranças 
das fábricas, centrais ener-
géticas e minas.

 Os esforços oficiais 
para lidar com a questão 
foram impulsionados há 
um ano, após uma série de 
explosões em um depósito 
químico na cidade de Tian-
jin, no leste chinês, deixar 
173 mortos, na maioria 
bombeiros e policiais, em 
um dos mais graves aciden-
tes em locais de trabalho 
da história chinesa. Em ju-
nho, um acidente em uma 
refinaria de alumínio no 
centro da China deixou 11 
trabalhadores mortos.
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As causas do acidente 
são investigadas por
autoridades chinesas

Da Agência Estado

Da Agência Estado

O papa Francisco almoçou 
ontem, na Casa Santa Marta, 
onde mora, com um grupo de 21 
refugiados sírios que vieram da 
ilha de Lesbos, na Grécia, porta 
de entrada de imigrantes ilegais 
na Europa.

O primeiro grupo, de 16 pes-
soas, veio junto com o líder re-
ligioso no próprio avião papal, 
quando ele retornava de uma vi-
sita à ilha, ocasião que visitou os 
refugiados presos no local. O se-
gundo grupo chegou em meados 
de junho. Atualmente, eles vivem 
na Comunidade de Sant’Egidio, 

em Roma, e são sustentados pela 
Igreja Católica.

Em nota, o porta-voz do Va-
ticano, Greg Burke, explicou que 
“tanto os adultos quanto as crian-
ças tiveram a oportunidade de 
conversar com o papa Francisco 
sobre o início de suas vidas na 
Itália”. As crianças presentearam 
o papa com desenhos e ele con-
tribuiu com brinquedos e outros 
presentes.

 Em abril, Francisco realizou 
uma visita a um campo de refugia-
dos em Lesbos junto aos líderes re-
ligiosos ortodoxos, o patriarca de 

Constantinopla, Bartolomeu I, e o 
arcebispo de Atenas, Jerônimo II.

Desde que assumiu a lideran-
ça da Igreja Católica, em março de 
2013, o papa faz apelos de ajuda 
aos imigrantes. Um de seus pri-
meiros compromissos foi visitar 
a ilha italiana de Lampedusa, no 
Mar Mediterrâneo, onde diaria-
mente dezenas de embarcações 
com imigrantes tentam chegar 
ao continente europeu. Desde o 
ano passado, a Europa enfrenta o 
maior fluxo de deslocamento for-
çado de pessoas desde o fim da II 
Guerra Mundial (1939-1945).

Papa almoça com refugiados sírios
Vaticano 

Foto: Osservatore Romano/Associated Press/Estadão Conteúdo

As crianças refugiadas presentearam o papa com desenhos e o pontífice retribuiu com brinquedos e outros presentes

Toronto (AE) - Um sus-
peito de planejar um ataque 
terrorista, Aaron Driver foi 
morto em uma operação poli-
cial no Canadá no fim da quar-
ta-feira (10). Segundo uma 
autoridade, estava em anda-
mento um plano suicida que 
foi interrompido com a ação.

Uma graduada fonte po-
licial, pedindo anonimato, 
disse que o suspeito planeja-
va realizar um ataque suicida 
com uma bomba em uma área 
pública. Driver era de Winni-
peg, Manitoba, e estava sob 
uma ordem judicial tomada 
neste ano para garantir que 
não se associasse a nenhuma 

organização terrorista, entre 
elas o Estado Islâmico.

 A polícia canadense in-
formou que interrompeu um 
possível ataque após receber 
informação digna de crédito 
sobre uma potencial amea-
ça terrorista. O ministro da 
Segurança Pública canaden-
se, Ralph Goodale, disse que 
havia falado com o primeiro-
ministro Justin Trudeau so-
bre os eventos “para confir-
mar que a segurança pública 
tem sido e continua a ser 
protegida adequadamente”.

Goodale disse que o 
alerta nacional de terroris-
mo para o Canadá perma-
nece em “médio”, onde está 
desde 2014.

Canadá mata suspeito 
que planejava ataque

Ucrânia coloca tropas
na fronteira da Crimeia

PLano SUiciDa

Moscou (AE) - O presi-
dente da Ucrânia Petro Poro-
shenko afirmou que ordenou 
que o Exército fique em aler-
ta de combate na fronteira 
com a Crimeia e na linha de 
contato com o leste do país. 

 O comunicado de Po-
roshenko nessa quinta-feira 
ocorre após a Rússia ter acu-
sado a Ucrânia de organizar 
ataques terroristas na Cri-
meia, a península que a Rús-
sia anexou em março de 2014. 

 A agência de inteligên-
cia da Rússia afirmou que 
uma autoridade e um solda-
de foram mortos no fim de 
semana em dois incidentes 
separados enquanto rechaça-
vam o que Moscou descreveu 
como uma série de ataques 
de “sabotadores” ucranianos.

 Segurança
O presidente russo, Vla-

dimir Putin, discutiu nessa 
quinta-feira medidas para re-
forçar a segurança na Crimeia, 
um dia após culpar a Ucrânia 
pela morte de dois soldados 
russos nesta península do 
Mar Negro. O presidente rus-
so se reuniu com seu conse-
lho de segurança para dis-
cutir “cenários de segurança 
antiterrorismo na fronteira 
por terra, mar e no espaço 
aéreo da Crimeia”, segundo 

comunicado do Kremlin.
Na quarta-feira (10), 

Putin emitiu uma advertên-
cia contra a Ucrânia, após o 
Serviço Federal de Seguran-
ça afirmar que um agente foi 
morto em um incêndio de um 
grupo de sabotadores, orga-
nizado e apoiado pela inteli-
gência ucraniana. A agência 
disse que um soldado russo 
também foi morto em um in-
cidente separado, quando o 
lado ucraniano tentava fazer 
uma incursão na Crimeia.

 As acusações pioraram 
a tensão entre Kiev e Moscou, 
em meio a um aumento da 
violência no leste ucraniano, 
onde separatistas apoiados 
pela Rússia têm enfrentado 
as forças ucranianas há dois 
anos. Putin sugeriu na quar-
ta-feira que “não havia senti-
do” em realizar uma reunião 
de ministros das Relações Ex-
teriores de Rússia, Ucrânia, 
Alemanha e França proposta 
para setembro para discutir 
resolução sobre a crise.

 O presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, negou as 
alegações como “absurdas 
e cínicas” e acusou a Rússia 
de buscar um pretexto para 
realizar mais ações militares 
na Ucrânia. Os confrontos no 
leste da Ucrânia já deixaram 
cerca de 10 mil mortos, se-
gundo a Organização das Na-
ções Unidas.

Da Agência Estado

Da Agência Estado
Da Agência Estado

Berlim  (AE) - O ministro 
do Interior alemão, Thomas 
de Maiziere, propôs a reti-
rada da cidadania alemã de 
pessoas com dupla cidadania 
e que lutem por grupos ex-
tremistas no exterior. A au-
toridade disse, nessa quinta-
feira, que pretende facilitar a 
deportação de estrangeiros 
considerados perigosos, ao 
apresentar uma lista de pro-
postas para reforçar a segu-
rança na Alemanha.

O anúncio é realizado 
após uma série recente de 
ataques. Segundo os planos 
oficiais, a “promoção do ter-
rorismo” passará a ser uma 
ofensa criminal. Além disso, 
o governo avalia a possibili-
dade de reforçar mais a se-
gurança.

A Alemanha avaliará 
ainda se unir a outros paí-
ses que realizam o rastrea-
mento de perfis nas mídias 
sociais de pessoas recebidas 
em programas de reassen-
tamento humanitário. E o 

ministro quer fortalecer a 
capacidade das autorida-
des de investigar a chamada 
internet profunda (“deep 
web”), que pode ser usada 
por criminosos.

O ministro propôs uma 
estratégia para facilitar que 
estrangeiros autores de cri-
mes ou considerados peri-
gosos possam ser mais facil-
mente deportados.

Dois dos ataques ocor-
ridos na semana iniciada em 
18 de julho foram os primei-
ros na Alemanha reivindica-
dos pelo Estado Islâmico. Os 
autores eram pessoas que 
haviam pedido asilo e che-
garam ao país ao longo dos 
dois últimos anos - ambos 
foram mortos. Em outros 
dois ataques - um ataque 
a tiros promovido por um 
jovem de 18 anos com ci-
dadania alemã e iraniana 
em Munique que deixou dez 
mortos, entre eles o autor 
da ação, e um ataque com 
faca feito por um sírio em 
Reutlingen - ainda não ti-
nham motivação clara, mas 

o extremismo islâmico não 
era uma suspeita

 De Maiziere disse que o 
governo discutirá com mé-
dicos formas de “minimizar 
os perigos aos pacientes o 
máximo possível”, mas res-
saltou que as regras sobre 
confidencialidade dos pa-
cientes serão mantidas. Na 
Alemanha, os médicos po-
dem levar uma pena de até 
um ano de prisão por des-
respeito à privacidade dos 
pacientes, ainda que exis-
tam regras que permitem 
isso a fim de salvaguardar 
interesses maiores protegi-
dos legalmente.

Alguns membros do par-
tido conservador da chance-
ler Angela Merkel e do mi-
nistro do Interior defendem 
medidas como a proibição 
do uso de véus pelas mu-
lheres muçulmanas. De Mai-
ziere deixou claro, porém, 
que uma proibição do tipo 
é “constitucionalmente pro-
blemática” e não está em dis-
cussão. “Você não pode banir 
tudo que rejeita”, avaliou.

Alemanha propõe leis mais 
duras para evitar atentados

coMBatE ao tERRoRiSMo Assange será 
interrogado 
sobre acusação
de estupro

Estocolmo (AE) - Pro-
motores da Suécia poderão 
questionar Julian Assange, 
fundador do WikiLeaks, na 
embaixada equatoriana em 
Londres, após o governo do 
Equador demonstrar dispo-
sição para romper o impas-
se no caso. 

Um comunicado do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores equatoriano disse que 
o escritório da Procuradoria-
Geral fechará uma data nas 
próximas semanas na qual 
Assange será questionado 
sobre as alegações de que es-
tuprou uma mulher durante 
uma viagem em 2010 para a 
Suécia.

Assange não foi acu-
sado formalmente e nega 
as alegações. O governo de 
Quito disse que o interro-
gatório não afeta as conclu-
sões do Grupo de Trabalho 
sobre Detenções Arbitrárias 
da Organização das Nações 
Unidas, que recentemente 
concluiu que Assange era 
detido arbitrariamente. 
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Pacientes têm melhora com dispositivos robóticos
Lesões na coluna

Fábio de Castro
Da Agência Estado

Um novo estudo realiza-
do com oito pacientes que ha-
viam perdido os movimentos 
há anos por lesões na coluna 
vertebral mostrou que, após 
terem treinado por 12 meses 
a utilização de dispositivos 
robóticos controlados pelo 
cérebro, todos eles recupera-
ram parcialmente sensações 
e controle muscular de seus 
membros inferiores.

O experimento foi lide-
rado pelo neurocientista bra-
sileiro Miguel Nicolelis, da 
Universidade de Duke, nos 
Estados Unidos, e publicado 
nesta quinta-feira, 11, na re-
vista científica Scientific Re-
ports, do grupo Nature.

Há anos a equipe de Ni-
colelis trabalha no projeto 
Walk Again (Andar de Novo), 
que desenvolve tecnologias 
de interface cérebro-má-
quina (ICM) com o objetivo 
de produzir exoesqueletos 
(vestes robóticas) e outros 
dispositivos que possam ser 
controlados pelo cérebro dos 
pacientes, para que eles pos-
sam recuperar movimentos. 

No novo estudo, os cien-
tistas utilizaram um sistema 
ICM não invasivo denominado 
eletroencefalografia externa 
(EGG), controlado por eletro-
dos instalados sobre o couro 
cabeludo do paciente, para 
movimentar exoesqueletos e 
elementos de realidade virtual. 
O objetivo do projeto é per-
mitir que pessoas com lesões 

na coluna vertebral, sequelas 
de acidentes vasculares ce-
rebrais possam recuperar a 
força, a mobilidade e a inde-
pendência. Mas, com o novo 
estudo, os cientistas acre-
ditam que o treino de longo 
prazo com ICMs pode induzir 
os pacientes a uma recupera-
ção neurológica.

“Nós não poderíamos 
ter previsto esse resultado 
clínico surpreendente quan-
do começamos o projeto. O 
que estamos mostrando nes-
se artigo é que os pacientes 
que usaram ICMs por um 
longo período tiveram avan-
ços em seu comportamento 
motor, nas sensações táteis e 
em funções viscerais abaixo 
da linha da lesão na coluna 
vertebral”, afirmou Nicolelis, 

que dirige o Centro Duke de 
Neuroengenharia. Os siste-
mas ICMs estabeleceram co-
municação direta entre o cére-
bro e computadores, ou entre 
o cérebro e próteses, como 
membros robóticos. Nicolelis 
tem trabalhado por cerca de 
20 anos para construir siste-
mas que registram centenas 
de sinais simultâneos emiti-
dos pelos neurônios, extrain-
do comandos motores desses 
sinais e traduzindo-os em mo-
vimentos.

Nervos sobreviventes
De acordo com Nicolelis, 

com treinamentos semanais, 
o organismo dos pacientes 
em reabilitação restabele-
ceu as funções de nervos da 
coluna vertebral que haviam 

sobrevivido ao impacto de 
desastres automobilísticos, 
quedas e outros traumas 
que haviam paralisado seus 
membros inferiores. No iní-
cio da reabilitação, cinco par-
ticipantes já estavam parali-
sados há pelo menos cinco 
anos. Outros dois já estavam 
paralisados há mais de uma 
década.

Uma das participantes 
que apresentou as mudan-
ças mais expressivas é uma 
mulher de 32 anos que es-
tava paralisada há 13 anos 
na época do início do expe-
rimento. No início do trei-
namento, ela não conseguia 
se levantar usando muletas, 
mas ao longo do estudo ela 
se tornou capaz de mover 
suas pernas voluntariamen-

te enquanto o peso de seu 
corpo era suportado por 
uma armadura. “Um estudo 
anterior havia mostrado que 
uma ampla porcentagem dos 
pacientes diagnosticados 
com paraplegia completa 
podem ainda ter alguns ner-
vos espinhais intactos. Esses 
nervos podem ficar inativos 
por anos porque não há si-
nais emitidos do córtex cere-
bral para os músculos. Com 
o tempo, o treinamento com 
a interface cérebro-máquina 
pode ter reacendido esses 
nervos. Talvez um pequeno 
número de fibras tenha per-
manecido intacto, mas isso 
foi suficiente para converter 
sinais da área cortical moto-
ra do cérebro para a coluna 
vertebral”, explicou Nicolelis.

Foto: Reprodução/Internet

A Lei Maria da Pe-
nha completou uma 
década sem que uma 
de suas principais metas 
fosse cumprida: a insta-
lação de delegacias 24 
horas para atendimento 
especializado e multi-
disciplinar às mulheres 
vítimas de violência.

Os espaços são im-
portantes principalmen-
te diante do preconcei-
to que as vítimas sofrem 
e da dificuldade de se-
rem convencidas a pres-
tar a queixa, de acordo 
com as participantes da 
10º Jornada Maria da 
Penha, painel realizado 
hoje (11) pelo Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ) sob coordenação 
da ministra do Supre-
mo Tribunal Federal 
Cármen Lúcia.

As delegacias exis-
tentes funcionam so-
mente no horário co-
mercial, de segunda a 
sexta. A primeira com 
atendimento em 24 ho-
ras passará a funcionar 
em São Paulo apenas no 
fim deste mês.

 “Será que os ho-
mens combinaram com 
as autoridades que vão 
parar de agredir suas 
mulheres após as 18h e 
nos fins de semana?”, 
ironizou a delegada 
Martha Rocha, deputa-
da estadual do Rio de 
Janeiro. Para ela, essa 
deficiência de infraes-
trutura prejudica a apli-
cação da lei. “Há um 
apelo pela política sem 
pensar na efetividade 
da política pública”, 
disse.

“A questão das de-
legacias não abrirem no 
final da semana é caó-
tica, porque a maioria 
das agressões contra 
mulheres ocorrem no 
fim de semana, quando 
os maridos chegam em 

casa após o consumo de 
álcool”, disse a médica 
e especialista em com-
portamento humano 
Ana Beatriz Barbosa, 
que atende mulheres 
vítimas de violência na 
periferia de São Paulo.

Ampliação da rede
A subprocurado-

ra-geral da República 
Ela Wiecko, que par-
ticipou do consórcio 
de organizações so-
ciais do qual partiu o 
anteprojeto que deu 
origem à Lei Maria da 
Penha, ressaltou que 
há deficiência não so-
mente de delegacias 
com horário integral 
para mulheres, mas de 
toda uma rede multi-
disciplinar de acolhi-
mento à vítima de vio-
lência doméstica.

“Precisamos avan-
çar nessa rede de aten-
dimento com o fortale-
cimento dessa porta de 
entrada, que não é so-
mente a porta de entra-
da pelo sistema de segu-
rança e Justiça”, disse a 
subprocuradora.

A instalação de de-
legacias 24 horas para 
atendimento a mulhe-
res é uma atribuição 
dos governos estaduais, 
mas a secretária nacio-
nal para as Mulheres 
do Ministério da Justi-
ça, Fátima Pelaes, que 
participou do painel 
do CNJ, disse que o go-
verno se esforça para 
expandir a experiência 
que será inaugurada em 
São Paulo para o restan-
te do país.

“Como vamos con-
seguir fazer com que 
essa mulher que sofre 
violência à noite e nos 
finais de semana tenha 
a quem recorrer, o que 
é um direito dela? Esse 
é um desafio que vamos 
ter que discutir e no 
qual precisamos avan-
çar”, reconheceu.

Falta de delegacias 
afeta aplicação da lei

MARIA DA PENHA

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil

O modo como nossos 
olhos respondem ao estímulo 
visual da TV dá sinais de uma 
das principais causas de ce-
gueira no mundo todo, o glau-
coma. Milhares de pessoas 
continuam sem diagnóstico, 
apesar de ter a doença. Pes-
quisadores da City University, 
em Londres, descobriram que 
poderiam identificar doenças 
oculares – como o glaucoma 
– mapeando os movimentos 
dos olhos dos pacientes en-
quanto assistem filmes. 

Como no Reino Unido há 
pelo menos 500 mil pessoas 
que nem se dão conta de ter 
a doença, esse tipo de estudo 
pode ser útil para aumentar 
a quantidade de diagnóstico 
precoce, a tempo de preservar 
a visão. No mundo todo, inclu-
sive, 67 milhões de pessoas 
sofrem de glaucoma, embora 
metade delas nem desconfie 
que esteja perdendo a visão 
aos poucos, de forma silen-
ciosa.  Publicado no jornal 
Frontiers in Aging Neuros-
cience, o estudo avaliou dois 
grupos. Um deles, formado 
por 32 pessoas mais velhas 

com boa visão. No outro, 44 
pacientes com diagnóstico 
clínico de glaucoma. Todos os 
participantes assistiram a três 
filmes em formato de TV num 
computador, enquanto cada 
movimento de seus olhos era 
registrado – principalmente 
a direção para onde estavam 
olhando –, gerando mapas 
que possibilitaram uma nova 
forma de cruzar informações 
e diagnosticar o glaucoma. In-
felizmente, muitas daquelas 
pessoas com ‘visão boa’ não 
perceberam quando começa-
ram a perder visão periférica 
– o que é muito mais comum 
na terceira idade.

Pressão ocular
De acordo com Renato 

Neves, diretor-presidente do 
Eye Care Hospital de Olhos 
(São Paulo), o glaucoma está 
relacionado com a pressão 
ocular. “Quanto maior a pres-
são do olho, maior também é 
a chance de ocorrer lesão do 
nervo óptico e consequente 
perda do campo visual. Essa 
doença faz com que as fibras 
do nervo óptico sejam danifi-

cadas lenta e progressivamen-
te, criando pontos cegos que 
não podem ser recuperados. 
O que torna essa doença bas-
tante perigosa é que, no início, 
ela é bastante sutil. O paciente 
acredita firmemente que tem 
boa visão e não percebe que 
não enxerga mais 100%”. 

Neves alerta para a im-
portância dos exames regu-
lares de visão. “Uma pessoa 
pode perder até 40% da sua 
visão antes de realmente se 
dar conta de que há algo de er-
rado e procurar um oftalmo-
logista. Quando isso acontece, 
geralmente a visão já está de-
teriorada de tal forma que não 
tem volta. 

Por isso, exames regula-
res são a única forma de detec-
tar precocemente o glaucoma. 
Assim como quem sofre de 
hipertensão toma remédios 
continuamente para preser-
var a saúde do coração, tam-
bém quem tem pressão ocular 
elevada deve encarar o fato 
como um risco sobre o qual 
podemos atuar, preservando a 
visão por mais tempo”.  O es-
pecialista afirma que, além do 

fator hereditário, determina-
dos grupos são mais suscetí-
veis à perda de visão. “Pessoas 
com mais de 40 anos; afrodes-
cendentes dos países latino-a-
mericanos; portadores de alta 
miopia; diabéticos e pacien-
tes que já sofreram traumas 
oculares e intraoculares são 
mais suscetíveis a desenvol-
ver glaucoma. Vale ressaltar 
que, enquanto o glaucoma de 
ângulo aberto é mais comum e 
está muito relacionado com o 
processo de envelhecimento, 
o glaucoma de ângulo fecha-
do costuma ocorrer quando a 
pressão do olho aumenta ra-
pidamente, de uma hora para 
outra, causando visão emba-
çada ou perda súbita de visão, 
dor forte no olho, dor de ca-
beça, halos ao redor de luzes 
e incômodos como náuseas e 
vômitos. Como esses sintomas 
podem ser facilmente confun-
didos com os de enxaqueca, 
é fundamental que o pacien-
te verifique se os olhos estão 
vermelhos. Em caso afirmati-
vo, deve procurar um oftalmo-
logista com urgência”, alerta 
Renato Neves.

Glaucoma pode ser identificado pelo 
jeito como as pessoas veem a TV

DoENÇAS oCULARES

Males oculares podem ser identificados com mapeamento dos movimentos dos olhos dos pacientes enquanto assistem filmes
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IFPB inscreve para curso de Letras
ofERtA dE 200 VAGAS

Curso é na modalidade 
EAD e inscrições vão 
até o final desse mês
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Ministério suspende 
passaporte do R.R.

Sandra pede a Paglia
para passar protetor

Portaria do Ministério de Re-
lações Exteriores publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (11) sus-
pende a concessão de dois passapor-
tes diplomáticos a dois missionários 
evangélicos: o pastor fundador da 
Igreja Internacional da Graça de Deus, 
Romildo Ribeiro Soares, e sua mulher, 
Maria Magdalena Bezerra Ribeiro 
Soares. Os passaportes haviam sido 
concedidos pelo ministro José Serra 
em junho deste ano. As suspensões 
ocorreram após determinação da Jus-
tiça Federal de São Paulo, sob o argu-
mento de que constituiria desvio de 
finalidade, além de ser incompatível 
com do ponto de vista moral.

Quem assistia a cobertura 
dos Jogos Olímpicos 2016 na tarde 
de ontem, na Globo, acompanhou 
um momento fofo. Sandra Anen-
berg, que apresentava o noticiário 
do estúdio, falou com seu marido e 
repórter Ernesto Paglia ao vivo e pe-
diu que ele passasse protetor solar. 
Paglia estava fazendo uma externa, 
cobrindo uma prova de remo na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, e falou: 
“Quem voltou com tudo foi o rei sol, 
reinando maravilhosamente bem so-
bre a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde 
fica o estádio de remo.

CAR tem como alvo 
agricultor familiar

A campanha nacional do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
lançada nessa quarta-feira (10) 
pelo Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), terá como foco o agri-
cultor familiar. Com o slogan 
“Produzir com Respeito ao Meio 
Ambiente”, a campanha produ-
ziu cartilhas, folders e banners, 
que foram entregues aos parti-
cipantes do III Encontro Cadas-
tro Ambiental Rural, que ocorre 
em Brasília.

MEC ainda recebe 
proposta de base

Durante sete semanas, mais 
de 8 mil pessoas estiveram reuni-
das nos 26 estados e no Distrito 
Federal para discutir as propos-
tas de atualização e unificação 
curricular da educação básica 
brasileira. Com o encerramento 
dos seminários estaduais, o Brasil 
está cada vez mais perto de defi-
nir o que os alunos da educação 
básica devem aprender em cada 
etapa escolar. Desde a aprovação 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE), são quase dois anos de 
debate sobre o conteúdo da Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC). 
O Ministério da Educação (MEC) 
espera que o documento final seja 
entregue até o fim de agosto.

força Nacional cerca 
acessos de favela

A Força Nacional cercou os 
acessos das favelas do Complexo 
da Maré, na Zona Norte do Rio, na 
manhã dessa quinta-feira, 11. 
Agentes fizeram revistas a mora-
dores e veículos que circulavam na 
região. Os acessos à Vila do João 
e à Vila dos Pinheiros foram bloque-
ados por carros da corporação, com 
integrantes fortemente armados. 
Homens do Exército também foram 
deslocados para a Favela do Timbau. A 
operação provocou lentidão na Linha 
Amarela. A ação foi uma resposta ao 
ataque a três militares da corporação, 
na quarta-feira, 10, por criminosos. 
Eles entraram por engano, de carro, 
na favela Vila do João, uma das mais 
violentas do conjunto. 

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB) 
está com inscrições aber-
tas para 200 vagas no cur-
so superior de Licenciatu-
ra em Letras. O curso é na 
modalidade de Ensino a 
Distância (EAD) e tem ha-
bilitação em Língua Portu-
guesa. A inscrição se encer-
ra no dia 22 de agosto.

As 200 vagas são divi-
didas entre os quatro po-
los: João Pessoa, Campina 
Grande, Picuí e Sousa. As 
vagas são para o semestre 
2016.2 que tem previsão 
de início para outubro. 

Há vagas reservadas 
para professores da rede 
pública de ensino. Outras 
cotas que o IFPB adota são 
para pessoas com deficiên-
cia e quem estudou na rede 
pública de ensino. Ainda há 
reserva para pessoas com 
renda familiar per capita 
mensal inferior a 1,5 salá-
rio mínimo, quem é autode-
clarado preto, pardo ou in-
dígena, segundo determina 
a legislação. No polo Sousa, 
há cota para quem vive em 
assentamento da reforma 

foto: Reprodução internet

Pessoas com deficiência têm cotas em vagas ofertadas pelo IFPB; assim como indígenas, negros, assentados de reforma agrária

agrária. Para os professo-
res da rede pública, a for-
ma de seleção é específica e 
envolve a comprovação do 
exercício da profissão. Os 
demais candidatos concor-
rem com a nota obtida no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). 

Estão sendo aceitos a 
nota dos anos 2013, 2014 
e 2015. O candidato deve 
preencher o Formulário de 
Inscrição no endereço ele-
trônico https://estudante.
ifpb.edu.br/processosele-
tivo/processo/5/edicao/7 
onde está o edital que deve 

ser lido atentamente para 
esclarecer dúvidas. A taxa 
de inscrição é no valor de 
R$ 20, mas pode ser solici-
tada a isenção até o dia 12 
de agosto. 

A documentação exi-
gida para participar da se-
leção deve ser entregue no 

protocolo dos campi/polos 
do IFPB que estão listados 
no Edital. A lista dos can-
didatos inscritos para o 
processo seletivo será di-
vulgada a partir do dia 31 
de agosto. O resultado final 
está previsto para o dia 16 
de setembro.

Deficientes 
auditivos correm 
mais riscos de 
sofrer violência

Os deficientes auditivos 
correm muitos riscos devido 
às suas limitações. Por isso, 
é preciso atenção redobrada 
quando o assunto é a sua se-
gurança e integridade física. 
Inúmeros casos de violência e 
maus-tratos a deficientes são 
noticiados frequentemente 
por eles não terem ouvido e 
compreendido a gravidade de 
uma situação. Recentemente, 
um idoso do Rio Grande do 
Sul foi mantido preso por 12 
horas por não ter ouvido as or-
dens de uma delegada de sair 
de sua sala, onde ele entrou 
por engano. No Mato Grosso, 
no Piauí e em Minas Gerais 
idosos foram violentamente 
agredidos por não ouvirem o 
anúncio de assalto.

Não ouvir os sons aumen-
ta os riscos no dia a dia, uma 
vez que a audição, além de nos 
auxiliar na localização sonora, 
serve para nos alertar sobre 
um momento de perigo nas 
ruas, estimulando nossa auto-
defesa frente a ameaças como 
crimes, assaltos, sequestros ou 
mesmo ordens de policiais em 
operações de risco. Quem tem 
perda de audição e não usa 
aparelho auditivo não ouve, 
por exemplo, alguém gritando 
seu nome para avisá-lo de al-
gum risco ou até mesmo não 
compreende se um bandido 
anuncia um assalto. O perigo 
também se acentua no trânsi-
to, pois o deficiente auditivo se 
vê mais suscetível a batidas de 
carro e atropelamentos, uma 
vez que pode não ouvir a bu-
zina de um carro, um grito, ou 
uma sirene tocando. Muitos 
deficientes e familiares podem 
não ter se atentado ainda, mas 
a audição é um sentido funda-
mental para a nossa seguran-
ça. afirma a fonoaudióloga 
Isabela Carvalho, da Telex 
Soluções Auditivas.

Mariana tokarnia 
Repórter da Agência Brasil

Cerca de 48% das escolas públi-
cas ainda não escolheram os livros 
didáticos que serão usados pelos es-
tudantes do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental a partir de 2017, de 
acordo com balanço divulgado hoje 
(9) pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE). O 
prazo termina na sexta-feira (12).

A escolha deve ser informada 
pelos professores, diretores e coor-
denadores no Sistema PDDE Intera-
tivo, disponível no portal eletrônico 
do FNDE. Segundo a autarquia, em 
12,7% das unidades de ensino a 
seleção das obras ainda estava em 
elaboração e em 34,37% sequer 
tinham iniciado o processo. Para 
auxiliar na escolha, o FNDE dispo-

nibilizou o Guia de Livros Didáticos 
2017, com resenhas e informações 
de cada uma das obras aprovadas 
para o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD).

O PNBL tem por objetivo pro-
ver as escolas públicas de Ensino 
Fundamental e Médio de livros di-
dáticos e acervos de obras literárias, 
obras complementares e dicioná-
rios. A cada ano, o FNDE adquire e 
distribui livros para todos os alunos 
de determinada etapa de ensino, 
repõe e complementa os livros reu-
tilizáveis para outras etapas. Um 
mesmo período recebe todos os li-
vros novos a cada três anos.

Nesta edição, serão seleciona-
das coleções didáticas para os anos 
finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º ano) de Língua Portuguesa, Mate-
mática, Língua Estrangeira Moderna 

(Inglês e Espanhol), Ciências da Na-
tureza, História, Geografia e Arte.

As escolas devem selecionar 
duas opções de coleções de cada 
componente curricular de editoras 
diferentes. Caso não seja possível a 
aquisição dos livros da editora da 
primeira opção, o FNDE negociará 
as obras da segunda opção. Caso a 
escola não queira receber livros de 
algum componente, basta man-
ter a indicação inicial do sistema: 
“Não desejo receber livros deste 
componente”.

Os representantes escolares 
devem estar atentos pois se regis-
trarem a escolha de alguns compo-
nentes e deixarem de marcar em 
outros, só receberão os livros que 
escolheram. Se gravarem a escolha 
sem marcar nenhum componente, 
não receberão nenhuma obra.

48% das escolas não escolheram 
títulos e prazo termina no dia 12

LIVRoS dIdÁtICoS

Controlar os processos 
erosivos e recuperar os tre-
chos degradados na Bacia do 
Rio São Francisco também 
fazem parte das ações de re-
vitalização promovidas pelo 
Ministério da Integração Na-
cional. Até o momento, foram 
realizadas ações para a prote-
ção e a recuperação de apro-
ximadamente 1.177 nascen-
tes de rios em Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco e Ceará. 
Em relação a matas ciliares e 
matas de topo, foram protegi-
dos ou recuperados cerca de 
20 mil hectares.

Desde 2011, por meio 
da Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), o ministério investiu 
aproximadamente R$ 166,9 
milhões no controle de pro-
cessos erosivos, ações que be-
neficiaram direta ou indireta-
mente cerca de 23 milhões de 
habitantes.

 As intervenções consis-
tem em utilizar técnicas de 
manejo adequado do solo e da 
água nas propriedades rurais. 
Também foram realizados tra-
balhos visando a conservação 

e preservação de outros re-
cursos naturais. Essas ações 
têm efeito direto sobre os 
recursos hídricos da Bacia do 
Rio São Francisco, pois pro-
movem o aumento da infil-
tração de água no solo e redu-
zem o escoamento superficial 
das águas pluviais, evitando 
o assoreamento dos cursos 
d’água e o empobrecimento 
dos solos.  

As técnicas para controlar 
a erosão podem ser cercamen-
to e revegetação de nascentes, 
matas ciliares e áreas de topo 
de morro; implantação de es-

truturas de conservação de 
solo e água, como terraços e 
barraginhas; adequação am-
biental de estradas rurais; e 
contenção e recomposição de 
margens. 

As 48 intervenções de 
contenção de processos ero-
sivos concluídas estão locali-
zadas nos estados de Alagoas 
(5), Bahia (13), Minas Gerais 
(14), Pernambuco (10) e Ser-
gipe (6). Outras 20 estão em 
andamento. Também foram 
implantados cinco Centros de 
Referência em Recuperação de 
Áreas Degradadas (CRADs).

Ações recuperam mais de 1.100 
nascentes em quatro estados

REVItALIzAção do RIo São fRANCISCo
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Empréstimos sobem 248,8% em 10 anos, diz Anefac

Operação bancária
Marketing é tema de 
evento em Campina

Banco do Brasil tem 
lucro de R$ 2,465 bi

Especialistas mais 
confiante em julho

Oi diz esperar sair 
forte da falência 

Previsão de déficit 
primário aumenta

Com o crescimento do universo 
digital e as novas tendências publici-
tárias, o Sebrae Paraíba irá realizar, em 
Campina Grande, o encontro empresa-
rial “Jantar & Negócios”, com o tema 
“Como melhorar o seu ranking e ter 
resultados no Google”. O evento será 
na próxima terça-feira (16), a partir 
das 19h, na Churrascaria Boi e Brasa e 
irá apresentar para os empresários da 
cidade uma das estratégias que mais 
gera resultados positivos no marke-
ting online. 

O Banco do Brasil anunciou 
lucro líquido de R$ 2,465 bilhões no 
segundo trimestre, queda de 18% 
em relação ao segundo trimestre de 
2015, quando o lucro foi de R$ 3,008 
bilhões. A remuneração aos acionis-
tas atingiu R$ 764,5 milhões no tri-
mestre e R$ 1,4 bilhão no semestre. 
O lucro ajustado foi de R$ 1,8 bilhão, 
40% maior em relação ao trimestre 
anterior. A carteira de pessoas físicas 
encerrou o segundo trimestre com 
saldo de R$ 187,5 bilhões.

A confiança de especialistas 
econômicos se recuperou no Brasil 
no trimestre encerrado em julho, 
mas, se a melhoria das expectati-
vas com o futuro não forem acom-
panhadas por avanços na percep-
ção sobre a situação presente, o 
movimento pode não se sustentar. 
A avaliação é de Lia Valls, coorde-
nadora de Estudos do Comércio 
Exterior do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV), que compara o 
quadro atual com outros momen-
tos da história e com a vizinha 
Argentina.

O presidente da Oi, Marco 
Schroeder, deu início à telecon-
ferência sobre os resultados do 
segundo trimestre do ano falando 
sobre o processo de recuperação 
judicial da companhia. O executivo, 
que assumiu recentemente o car-
go, afirmou que a operadora sairá 
fortalecida desse processo. “A Oi é 
uma empresa muito importante. Fa-
remos todos os esforços possíveis 
para reverter a situação”, afirmou. A 
companhia entrou com o pedido de 
proteção contra credores no dia 20 
de junho. Schroeder, que assumiu o 
posto no lugar de Bayard Gontijo, 
destacou ainda a sua experiência 
no mercado de telecomunicações. 
“São 20 anos de experiência, sendo 
14 anos na Oi”, disse.

As expectativas de analistas 
do mercado financeiro em relação 
ao quadro fiscal do País continuam a 
piorar, a despeito das políticas ado-
tadas pela nova equipe econômica. 
As estimativas de julho indicam que 
o Governo Central (que reúne Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco 
Central) terá um déficit primário de 
R$ 158,860 bilhões neste ano, ainda 
maior do que o resultado negativo de 
R$ 155,5 bilhões previsto em junho, 
de acordo com o Relatório Prisma 
Fiscal, divulgado mensalmente pelo 
Ministério da Fazenda. A meta oficial 
do governo permite um rombo de R$ 
170,5 bilhões em 2016.

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

O volume de crédito no 
Brasil aumentou 248,8% en-
tre junho de 2006 e junho de 
2016, passando de R$ 897,5 
bilhões para R$ 3.130,4 bi-
lhões, valor que inclui as ope-
rações com recursos livres 
(disponibilidades dos bancos) 
e os recursos direcionados 
(aqueles que as instituições 
têm a obrigação de reservar 
para operações determina-
das pelo Banco Central como, 
por exemplo, a canalização de 
65% da poupança para a habi-
tação).

Os dados são da Associa-
ção Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). A pes-
quisa mostra que, em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB), 
a soma das riquezas produzi-
das no País, houve um avanço 
de 19,5 pontos percentuais. Em 
junho de 2006, os empréstimos 
eram equivalentes a 32,4% do 
PIB e, em junho deste ano, o 
percentual subiu para 51,9%.

As operações com recur-
sos livres atingiram R$ 1.569,4 
bilhões em junho último, ante 
R$ 447,2 bilhões, em junho 
de 2006, uma alta de 250,9%. 
Para as pessoas físicas, o vo-
lume passou de R$ 214,2 bi-
lhões para R$ 799,6 bilhões, 
com crescimento de 273,3%, 
e, no caso das empresas, de 
R$ 232,9 bilhões para R$ 
769,8 bilhões, um aumento de 
230,5%. Também foi consta-
tada ampliação na média dos 
prazos de pagamento nesses 
últimos dez anos, passando de 
9 meses para 37,9 meses.

Custo do dinheiro
O diretor Executivo de Es-

tudos e Pesquisas Econômicas 
da Anefac, Miguel José Ribeiro 
de Oliveira, observou, no en-
tanto, que apesar da melhora 
na oferta de crédito nos últi-
mos dez anos, a piora recente 
no desempenho da economia 
do País levou a um aumento 
no custo do dinheiro, na ina-
dimplência e na redução dos 
prazos para a quitação.

Taxas de juros sobem
Entre junho de 2006 e 

junho deste ano, as taxas de 
juros das operações de crédito 
com recursos livres subiram 
nove pontos percentuais (de 
43,2% para 52,2% ao ano). 
Para as pessoas jurídicas ocor-
reu alta de apenas 1,5 ponto 
percentual (de 28,8% para 
30,3%), enquanto para as pes-
soas físicas houve um avanço 
de 15,6 pontos percentuais 
(de 55,8% para 71,4%).

O spread bancário (di-
ferença entre o custo de cap-
tação dos bancos e as taxas 
de juros cobradas dos clien-
tes) teve alta de 11,7 pontos 
percentuais (de 28% para 
39,7%). Para as empresas, 
a elevação foi de 4,6 pontos 
percentuais (de 13,6% para 
18,2%). Já em relação às pes-
soas físicas, o spread aumen-
tou 17,9 pontos percentuais 
(de 40,6% para 58,5%). As 
pessoas jurídicas tiveram pra-
zo médio de 25,9% em junho 
deste ano, com ampliação de 
254,8% sobre o mesmo mês 
de dez anos atrás quando 
esse tempo girava em torno 
de 7,3 meses. %.

O edital Sebrae de Inovação, 
que vai distribuir R$ 20 milhões em 
dois anos para pequenos negócios 
com potencial de alto impacto, foi 
lançado nessa terça-feira (9), em 
Campina Grande, no Agreste pa-
raibano, e contou com a participa-
ção de 50 empresas incubadas na 
Fundação Parque Tecnológico da 
Paraíba (PaqTecPB) e convidadas.

“O que nós pretendemos com 
a parceria é estimular empreen-
dedores a aproveitar esses investi-
mentos e as políticas públicas para 
o setor da tecnologia. Depois da 
primeira parceria com o Sebrae 
para o edital InovAtiva, vimos que 
juntos podemos alargar a partici-
pação dos empresários. Atualmen-
te, até três mil empresas são apoia-
das por esses programas no Brasil, 
o que é um número ainda baixo e 
que precisamos aumentar”, disse a 

diretora geral da Fundação, Franci-
lene Procópio. “As micro e peque-
nas empresas e startups aumentam 
a competitividade e produtivida-
de com a participação em editais 
desse tipo”, destacou o analista 
do Sebrae Paraíba, Fernando Ro-
naldo. Ele e Francilene lembraram 
que empresas finalistas do progra-
ma InovAtiva, empresas incubadas, 
graduadas, aceleradas ou instala-
das em parques tecnológicos, re-
ceberão uma pontuação extra de 
10% no processo de classificação.

Para a gestora do projeto Sow, 
de economia digital do Sebrae 
em Campina Grande, Ivana Sena, 
o edital é um incentivo ao desen-
volvimento das startups. “Campina 
Grande possui um polo de tecno-
logia que está sendo trabalhado 
para uma participação abrangente 
em todas as políticas de inclusão 

tecnológica. A ideia é aproximar o 
micro ou pequeno empreendedor 
de médias e grandes empresas que 
poderão ajudar no patrocínio ao 
projeto”, destacou a gestora.

 As inscrições podem ser feitas 
até 23 de setembro pelo site http://
www.inovativabrasil.com.br/plata-
forma/desafio/10 e os projetos se-
lecionados serão divulgados no dia 
16 de dezembro. 

O prazo para a execução dos 
projetos é de 24 meses e o limite 
do subsídio é de R$ 120 mil por ini-
ciativa, com obrigação da contra-
partida financeira de até R$ 80 mil 
das selecionadas. Os interessados 
devem cumprir uma etapa prévia, 
de procurar o Sebrae Paraíba, com 
a documentação exigida, para ob-
ter o termo de habilitação, item 
obrigatório no processo de inscri-
ção online.

Edital de Inovação que vai distribuir 
R$ 20 milhões é lançado em Campina

PEQUENO NEGÓCIO dE altO IMPaCtO

Polo de tecnologia de Campina Grande tem o apoio do InovAtiva que visa aumentar a competitividade e a podutividade

Vinicius Neder
Agência Estado

 Embora a desace-
leração da queda ante 
2015 no volume de ser-
viços na passagem de 
maio para junho seja um 
sinal de melhora, o au-
mento do desemprego e 
a queda no poder aquisi-
tivo da população estão 
prejudicando o segmen-
to de serviços prestados 
a famílias. A avaliação 
é de Roberto Saldanha, 
analista da Coordenação 
de Serviços e Comércio 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

A queda de 7,5% 
nesse segmento, em 
junho sobre junho de 
2015, foi a maior nes-
sa base de comparação 

desde agosto de 2015, 
quando o tombo foi de 
8,2%. “Os serviços pres-
tados a famílias continu-
am em queda, pois são 
sensíveis ao desempre-
go e (à queda no) poder 
aquisitivo das famílias”, 
afirmou Saldanha.

Apesar da queda 
mais intensa, o segmen-
to dos serviços presta-
dos exclusivamente a 
famílias pesa apenas 4% 
no total das atividades 
medidas pela Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE, informou Sal-
danha. Aí estão incluídos 
serviços como hotelaria, 
bares e restaurantes. Os 
serviços de informação 
e comunicação (cerca de 
35%) e transportes e cor-
reio (30%) são os mais 
relevantes para a PMS. 

Queda em junho é a 
maior desde agosto

SERVIÇOS À FaMÍlIa

douglas Corrêa 
Repórter da Agência Brasil

 
A produção de petróleo 

e gás natural operada pela 
Petrobras na camada pré-sal 
cresceu 6% em julho na com-
paração com o mês anterior 
e bateu novo recorde mensal, 
alcançando o volume de 1,32 
milhão boed.

Esse resultado se deve 
principalmente à entrada em 
operação, em 8 de julho, do 
sistema de produção de Lula 
Central, por meio do FPSO Ci-
dade de Saquarema, e ao cres-
cimento da produção de novos 
poços interligados às platafor-
mas que produzem, proces-
sam, armazenam e escoam pe-
tróleo ( FPSOs) Cidade Maricá 
e Cidade de Itaguaí, também 
instalados no campo de Lula. A 
produção de petróleo operada 
pela Petrobras (parcela pró-
pria e dos parceiros) em julho, 
na camada pré-sal, também foi 

um recorde mensal, atingindo 
a média de 1,06 milhão bpd, ul-
trapassando, pela primeira vez, 
a marca mensal de 1 milhão 
bpd. Além disso, no dia 20 de 
julho foi alcançado o recorde 
diário, com a produção de 1,11 
milhão de barris.

A produção total de pe-
tróleo e gás natural da Petro-
bras em julho chegou a 2,89 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed), 
mantendo o mesmo patamar 
do mês anterior, que foi de 
2,90 milhões boed.  Desse to-
tal, 2,70 milhões foram produ-
zidos no Brasil e 0,19 milhão 
no exterior.

A produção média de pe-
tróleo em julho atingiu 2,29 
milhões de barris por dia 
(bpd), em linha com o mês 
anterior, que alcançou 2,30 
milhões bpd. Desse total, 2,20 
milhões bpd foram produzi-
dos no Brasil e 0,09 milhão 
bpd no exterior.

Produção cresceu 6% 
e bateu novo recorde

PEtRÓlEO E GÁS

FOtO: Reprodução/Intrenet
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Está marcada para o dia 14 de setembro a festa de aniversário do jornalista 
Kubitschek Pinheiro, com almoço no Restaurante Gulliver Mar, na Praia do Cabo Branco. 
Como acontece todos os anos, ele distribuirá livros de arte da Gráfica Santa Marta.

FOTOS: Goretti Zenaide

Secretário de Comunicação Luís Torres e o escritor Ramalho Leite que promove hoje noite 
de autógrafos em Bananeiras

    Felizes da vida estão Janeide e Helder Kumamoto com o nascimento da segunda 
neta, Sophie, filha de Gabriela e Feitosa, radicados nos Estados Unidos.

Vinicius Barreto e Marília Carneiro Arnaud no Clube Cabo Branco

Dois Pontos

“Não há desgraças para 
os corações débeis. A 
desgraça requer um 
coração forte”

“Sinto orgulho do meu 
coração. Ele foi partido, 
traído, maltratado e 
continua funcionando”

FIÓDOR FOSTOIÉVSKI MARÍLIA GABRIELA

Sras. Ana Virgínia Carvalho, 
Joseni Lucena Silva, Ma-
ria das Neves Alves, Ingrid 
Bakke e Maria da Conceição 
Porto Guedes, jornalistas 
Antônio Costa e Eraldo 
Nóbrega, advogados Manoel 
Sales Sobrinho e Francisco 
de Assis Camelo, colunista 
Hélia Botelho, empresário 
Imperiano de Lucena, vete-
rinário Frederico Ronaldo 
de Arruda, executivo Océlio 
Queiroz.

Parabéns

Céu Palmeira, Norma Pedrosa, Marletti Assis e Ruth Moura em noite de festa na Maison Blu´nelle

Lançamento

EDITADO e 
impresso com a 
qualidade de A 
União, será lançado 
hoje o livro “Gente 
do Passado, Fatos 
do Presente”, do 
acadêmico Ramalho 
Leite.

Será a partir 
das 19h no Espaço 
Cultural Oscar de 
Castro, na cidade 
de Bananeiras, com 
apresentação da 
jornalista e su-
perintendente de 
A União, Albiege 
Fernandes.

Dia dos Pais
DIANA e Abelar-

do Coutinho preparam 
caprichado buffet para 
o próximo domingo, em 
comemoração ao Dia 
dos Pais. Será no res-
taurante Blu´nelle, na Av. 
Epitácio Pessoa, com 
buffet no peso de várias 
iguarias.

Rumos da Logística
SERÁ realizado nos dias 24 e 25 deste mês no Centro 

Universitário de João Pessoa o I Congresso Paraibano de 
Logística, tendo como tema “Novos Rumos da Logística 
Paraibana”, cujas inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no portal unipe.br.

Coordenado pelo professor Ricardo Soares, o evento 
terá como palestrantes o superintendente da Semob/JP, 
Carlos Batinga, a presidente da Companhia das Docas/Porto 
de Cabedelo, Gilmara Timóteo, a gerente comercial da Clip, 
Camila Góis e o professor da FGV, Amarildo Nogueira.

FOTOS: Dalva Rocha

Hélia Botelho que está hoje aniversariando e a poetisa Socorro Ribeiro

20

Letras jurídicas
A ACADEMIA  Paraibana de Letras Jurídicas, presidida 

por Ricardo Bezerra, comemora hoje 39 anos de atividades 
com sessão solene às 19h no auditório “Professor William 
PInheiro” no Iesp, com posse dos acadêmicos Alexandre 
Cavalcanti Andrade de Araújo, Gustavo Rabay Guerra, 
Roberto Moreira de Almeida e Werton Magalhães Costa.

Na ocasião serão entregues diplomas de Honra ao 
Mérito a João Bosco Medeiros de Sousa, Manoel Gerônimo 
Melo Neto,Tarcísio Dinoá Medeiros e Francisco Gil Messias. 
Será feita uma homenagem póstuma ao sócio fundador 
desembargador Rivandro Bezerra e entrega de título de 
sócio honorário e comenda Professor Afonso Pereira ao 
desembargador federal Rogério de Menezes Fialho Moreira 
e ao advogado Paulo Américo Maia de Vasconcelos.

Testamento

FALECIDA aos 
72 anos em dezembro 
passado, a atriz Marília 
Pêra deixou uma for-
tuna estimada em 
R$ 40 milhões de he-
rança para sua família.

Cerca de 25% do 
valor vai para cada um 
dos três filhos (Ricar-
do Graça Mello, Nina 
Morena e Esperança 
Motta). Já os 25% 
restante serão dividi-
dos entre seu marido 
Bruno Faria e a irmã 
da atriz, a cantora e 
atriz Sandra Pêra, de 
61 anos.

Projeto pedagógico
O CONSELHEIRO e presidente do TCE/PB, Arthur 

Cunha Lima e o coordenador da Escola de Contas daquele 
tribunal, Marcos Costa assinaram convênio com a superin-
tendente da Escola de Serviço Público do Estado da Paraí-
ba, Luciane Alves Coutinho para desenvolvimento de um 
amplo projeto pedagógico de qualificação dos servidores.

A parceria vai permitir a otimização de recursos e 
conhecimento, estruturas física e docente das duas insti-
tuições visando a capacitação dos funcionários públicos.

   O show do projeto "O Grande 
Encontro" que comemora os 20 
anos do disco lançado em 1996 
por Elba Ramalho, Alceu Valença 
e Geraldo Azevedo tem apre-
sentação confirmada para o dia 
2 de dezembro no Classic Hall, em 
Recife.
  Vamos torcer para que venha 
para João Pessoa!

    A Iberoservice Operadora vai participar novamente do Festival de Turismo 
de João Pessoa com um corredor exclusivo e sala de capacitação própria. A empresa faz 
parte do Grupo Espanhol Iberostar, que atua em 8 países da Europa e Américas, além de 
líder em serviços receptivos a nível mundial com 6 milhões de clientes por ano.

   A Kopenhagen lançou para o Dia dos Pais a Caixa Degradê de cacau, inspirada 
no perfil masculino e que agrada a todos os paladares. O presente custa R$ 59,90.

Summerville
PARA QUEM for 

comemorar o Dia dos 
Pais no Grand Mercure 
Summerville o hotel 
está promovendo ativi-
dades especiais para 
adultos e crianças, 
como esportes e show 
de rock, além de uma 
palestra ministrada 
pela ex-nadadora 
pernambucana Adriana 
Salazar.

No recém-inau-
gurado pub Sport Bar 
os hóspedes poderão 
assistir os principais 
jogos das Olimpíadas 
Rio 2016.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de agosto de 2016

JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

A hora e a vez do Atletismo
De hoje até o dia 21, 
atletas se encontram no 
Estádio Olímpico Engenhão

Página 24

Árbitro gaúcho apita 
partida entre Botafogo 
e Remo pela Série C

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Com origem no hebraico, uma 
das definições para o nome Ga-
briel é “homem forte de Deus”. 
O ataque da Seleção Brasileira na 
Olimpíada tem dois jogadores que 
carregam tal alcunha e, na noite 
da última quarta-feira, mostraram 
toda a força que têm. Com um gol 
cada, Gabriel Barbosa e Gabriel Je-
sus abriram o caminho para a vitó-
ria que garantiu a classificação da 
Canarinho às quartas de final dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. Agora, 
a seleção vai enfrentar a Colômbia 
em sistema de mata-mata, jogo 
programado para amanhã, às 22h 
(de Brasília), na Arena Corinthians, 
em São Paulo.

Luan (proveniente do termo 
gaélico que quer dizer “guerreiro”) 

não ficou para trás e, já no segundo 
tempo, deixou a marca dele. Mais 
para o fim da partida, Gabigol ain-
da marcou mais um e completou o 
show do setor ofensivo na goleada 
por 4 a 0 sobre a Dinamarca, na 
Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com o resultado, o Brasil che-
gou a cinco pontos e avançou às 
quartas de final dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 na primeira colocação 
do Grupo A.

Contando com um grande 
apoio do torcedor baiano, a Sele-
ção Brasileira entrou em campo em 
ritmo acelerado e, apesar da forte 
marcação da Dinamarca, com os 
11 homens bem atrás da linha da 
bola, fez muita pressão. A primei-
ra boa chance veio aos 13 minutos. 

Neymar cobrou falta da área e Ro-
drigo Caio desviou com a perna di-
reita. O goleiro Höjbjerg defendeu 
e evitou o primeiro gol brasileiro. 
Aos 23, nova oportunidade pelos 
pés de Neymar. O camisa 10 fez boa 
jogada e encontrou Gabriel Jesus. 
O atacante chegou bem, mas não 
conseguiu bater firme com o pé 
direito. Três minutos mais tarde, a 
rede balançou. Douglas Santos par-
tiu em velocidade pela esquerda e 
cruzou rasteiro. Gabriel Barbosa fe-
chou bem no segundo pau e abriu 
o placar. Nos minutos finais da eta-
pa inicial, aos 40, Gabriel Jesus am-
pliou a vantagem. Após tabela com 
Gabigol, Luan rolou para a área e, 
antecipando o marcador, Jesus dei-
xou o dele.

Brasil vai para o mata-mata com Colômbia
SELEÇÃO OLÍMPICA

Força Nacional 
é recebida a bala 
por bandidos no 
Rio de Janeiro

Uma equipe da Força Na-
cional de Segurança foi atacada 
a tiros na Avenida Brasil, no fi-
nal da tarde da última quarta-
feira, nos arredores da favela 
Vila do João, no Complexo da 
Maré, zona Norte do Rio de Ja-
neiro. Um soldado identificado 
como Hélio Andrade foi balea-
do na cabeça e levado para o 
hospital Salgado Filho, na ca-
pital fluminense, onde passou 
por cirurgia.

O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, esteve 
na unidade de saúde e negou 
informações de que o pacien-
te não teria resistido aos feri-
mentos. “O soldado Hélio teve 
um ferimento grave. Diferen-
temente do que foi noticiado e 
isso é importante, por isso re-
solvi falar antes da reunião no 
CICC”, afirmou ele, em referên-
cia a um encontro que ocorreu 
à noite no Centro Integrado de 
Comando e Controle, na região 
central do Rio.

Outros dois policiais esta-
vam no automóvel. O capitão 
Alen Marcos Rodrigues Fer-
reira foi atingido de raspão e, 
segundo um oficial da Força 
Nacional no Rio, está fora de 
risco. O soldado Rafael Pereira 
teve ferimentos no rosto, sem 
consequências mais graves.

Os homens da Força Na-
cional estão no Rio por causa 
da megaoperação de segurança 
realizada em virtude dos Jogos 
Olímpicos. De acordo com as in-
formações preliminares, no mo-
mento do ataque, eles se des-
locavam da zona Norte carioca 
em direção ao Centro da cidade.

Ataque brasileiro 
estava com a 

pontaria afinada 

9h30 - Arremesso de Disco (M) .............. Classificação
9h35 - Heptatlo (F) .....................100m com barreiras
10h5 - Arremesso do Peso (F) ................ Classificação
10h10 800m (M) ...........................................Rodada 1
10h50 - Heptatlo (F) .......................... Salto em Altura
11h10 - 10.000m (F) ........................................... Final
11h55 - 100m (F) ....................................Preliminares
14h30 - Marcha Atlética 20km (M) ..................... Final

20h30 - 1.500m (F) ......................................Rodada 1
20h35 - Heptatlo (F) .....................Arremesso do Peso
20h40 - Lançamento do Martelo (F) ....... Classificação
21h5 - 400m (M) ...........................................Rodada 1
21h20 - Salto em Distância (M) .............. Classificação
22h - Arremesso do Peso (F) ............................... Final
22h5 - Heptatlo (F) ............................................ 200m
22h40 - 100m F) ...........................................Rodada 1

Provas de hoje

No primeiro dia de disputa no Engenhão, serão realizadas 16 provas, algumas delas já irão conhecer os seus campeões; as disputas prosseguem até o término do maior evento esportivo do planeta

O Estádio Olímpi-
co do Engenhão 
será palco de hoje 
até o próximo dia 
21, das disputas 

das provas de atletismo, 
onde, atletas do mundo in-
teiro tentarão superar seus 
obstáculos na busca por um 
lugar no pódio e uma meda-
lha olímpica. Neste primeiro 
dia serão 16 provas, algumas 
delas classificatória e outras 
já com seus campeões defi-
nidos, a exemplo dos 10 mil 
metros feminino, marcha 
atlética de 20km masculino e 
arremesso do peso feminino. 
Em todas elas, a participação 
de brasileiros que lutam pela 
consagração no maior even-
to esportivo do planeta.

As disputas têm início 
às 9h30  com a prova de qua-
lificação do lançamento do 
disco masculino. O primeiro 
nome da Seleção Brasileira 
a entrar na pista é Vanessa 
Chefer Spínola, às 9h35, na 
prova dos 100m com barrei-
ras, válido pela disputa do 
heptatlo.

A Paraíba não estará re-
presentada neste primeiro 
dia de competição. Somente 
amanhã é que a taperoense 
Jailma Sales de Lima estará 
em ação, em fase classifica-
tória nos 400m. Na próxima 
segunda-feira, dia 15, será 
a vez da também paraibana 
Andressa Morais de Oliveira, 
na prova do lançamento de 
disco feminino. As paraiba-
nas estão em sua segunda 
olimpíada, já que em 2012 
representarão o Brasil em 
Londres.

FotoS: Divulgação



COB tenta esconder briga 
entre dupla nacional de saltos
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Comitê decidiu
conduzir o episódio
“de forma educativa”

Quem não relaxa nos treinamentos é o Nacional de 
Pombal, visando as disputas da Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano de Futebol Profissional. Sob o 
comando do treinador Reginaldo Sousa, equipe treina 
duas vezes por dia durante os sete dias da semana. 
O elenco, de 32 atletas, 15 somente da base, promete 
surpreender na competição, que terá sua abertura no 
próximo dia 21. O técnico reconhece que tem um bom 
elenco e vai brigar pelo acesso. “Estamos trabalhando 
para isso e pretendemos surpreender ao longo do 
campeonato”, afirmou Reginaldo Sousa.

Nacional de Pombal

Vitória para levar 
do inferno ao céu!

Como uma vitória no futebol muda as coisas. Isto 
ocorreu na goleada da Seleção Olímpica do Brasil dian-
te da Dinamarca, na noite da última quarta-feira, em 
Salvador, quando o Brasil venceu por 4 a 0, na terceira e 
última partida da fase classificatória dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016.

Desacreditado após dois empates sucessivos sem 
gols contra África do Sul e Iraque, o time de Neymar já a 
parece agora, para os brasileiros, como um dos favoritos 
ao título olímpico e a inédita medalha olímpica. Galvão 
Bueno e companhia limitada da Rede Globo de Televisão, 
que antes criticavam o sistemo de jogo da seleção, hoje, 
só elogios. Parece até que não existem falhas...

Já vi este este filme antes. Puxadores de sacos de 
plantão, que vivem o tempo todo endeusando jogadores 
mercenários, “rasgarem a boca” no término de uma com-
petição. É preciso ter coerência de que a Seleção Olím-
pica do Brasil não é essas coisas. Um bom teste será 
amanhã diante da Colômbia, nosso vizinho da América 
do Sul, quando as seleções se enfrentam no sistema de 
mata-mata.

Claro que os Jogos Olímpicos ocorrem no Brasil, 
onde o brasileiro respira futebol, porém, isto também 
não quer dizer que a torcida vá colocar a bola para den-
tro como querem alguns jornalistas brasileiros, viciados 
na bajulação.

Além do mais, o efeito Neymar nos bastidores está 
longe de acabar. O treinador Micale perdeu o pulso e 
quem dita as ordens é o atacante do Barcelona. Pa-
lavras dos próprios atletas que já demonstraram isso. 
Por outro lado, jovens talentos, a exemplo do paraibano 
Douglas Santos, que jogou muito melhor do que certas 
estrelas, não vemos muita badalação por parte da gran-
de mídia..Eita povinho!

A Playboy definiu quem será a re-
presentante esportiva da revista 
de aniversário em agosto depois 
da recusa da esgrimista Amanda 
Simeão. O nome escolhido foi 
Camille Rodrigues, para-nadadora 
brasileira, informação confirmada 
pela assessoria de imprensa.

Posar nua

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pode ter sido a 
última olimpíada do nadador paraibano Kaio Márcio Almei-
da. Aos 31 anos de idade, o atleta dificilmente estará em 
Tóquio, no Japão, em 2020, isto porque, até lá, estará com 
35 anos de idade e, pelo que se tem conhecimento, uma 
idade muito acima dos que acreditam no potencial de um 
atleta de natação. Kaio afirma que continuará trabalhando, 
mas, o tempo é quem dirá se o atleta dos 200m borboleta 
terá fôlego.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Após conseguir um resultado 
histórico para a ginástica brasi-
leira, Sérgio Sasaki revelou ter 
competido na final do individual 
geral com um problema no joe-
lho. A nona colocação alcançada 
é a melhor de um representante 
do Brasil na história dos Jogos.

Ginasta

Será despedida?

A maior polêmica 
na delegação brasi-
leira que disputa a 
Rio-2016 ainda pode 

reverberar, mas a ordem no 
COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) é esquecer rapida-
mente a briga entre as atletas 
Giovanna Pedroso, 17, e In-
grid Oliveira, 20, que forma-
vam a dupla nacional na dis-
puta sincronizada de saltos 
ornamentais da plataforma 
de 10 metros.

Preocupados com a meta 
de pódios estabelecida para 
os Jogos Olímpicos deste ano, 
os dirigentes nacionais re-
solveram blindar Ingrid, que 
levou um atleta para o quarto 
na Vila Olímpica, e vão prio-
rizar um trabalho para evitar 
que o assunto repercuta nos 
times que têm chances reais 
de medalha.

A ideia é não deixar que 
o assunto se torne a pauta 
principal do COB. Deixando 
a questão de Ingrid em se-
gundo plano, o Comitê busca 
resolver o que mais lhe pre-
ocupa no momento: a ausên-
cia de medalhas em algumas 
modalidades. Em ligações 
feitas para diversos chefes de 
equipe após estourar a histó-
ria, o discurso oficial parecia 
seguir um padrão: o caso en-
volvendo a saltadora ficou no 
passado e o foco deve ser nos 
resultados esportivos da de-
legação brasileira.

O COB definiu como ob-
jetivo na Rio-2016 a inclusão 
do Brasil no top 10 dos Jogos 
no quadro que contabiliza 
apenas o total de medalhas. 
Para isso, estima que o País 
precise somar algo entre 23 
e 27 pódios. Foram apenas 

Casal feminino é a sensação no hóquei
A blusinha usada pelas 

jogadoras no hóquei femini-
no é curta, e ler o nome na 
parte de trás para identificar 
uma atleta requer boa visão 
e muito exercício. Duas ca-
misas, em especial, são quase 
impossíveis de se ler, mesmo 
de muito perto, escrito em 
letras miúdas: “Richardson
-Walsh”. Sim, esse sobrenome 
é utilizado por duas mulheres 
diferentes na seleção do Rei-
no Unido.

Kate Richardson-Wal-
sh, a número 11, e Helen Ri-
chardson-Walsh, camisa 8, 
são donas de um feito inédito 
na história dos Jogos Olímpi-
cos: o primeiro par casado no 
papel a competir junto em um 
mesmo time. A primeira, ca-
pitã e principal líder do time, 
tem 36 anos e pode fazer no 
Rio sua despedida olímpi-
ca e a tempo de que as duas 
conseguissem o inédito feito, 
justamente em uma época de 
debates sobre casamento gay.

A dupla já esteve junta 
antes em três edições de Jo-
gos Olímpicos, inclusive em 
casa, em Londres, em 2012, 
mas não eram casadas na-
quele momento. Somente 
um ano depois a rainha da 
Inglaterra sancionou a lei que 
aprovou oficialmente o ca-
samento gay, em um projeto 

NOS JOGOS DO RIO

dois até agora (prata com o 
atirador Felipe Wu, 24, e ouro 
com a judoca Rafaela Silva, 
24), e a repercussão do “caso 
Ingrid” tornou-se o principal 
temor dos dirigentes depois 
de a notícia ter vazado.

Ingrid levou para o quar-
to que dividia com Giovanna 
na Vila Olímpica o também 
atleta Pedro Henrique Gon-
çalves da Silva, 23, que repre-
senta o Brasil na categoria K1 
da canoagem – competiu na 
última quarta-feira e conse-
guiu o sexto lugar, algo inédi-
to para o País.

Quando isso aconteceu, 
Giovanna, que estava briga-
da com a companheira de 
saltos e precisou deixar o 
quarto, procurou o COB para 
reclamar. A entidade decidiu 
conduzir o episódio de for-
ma educativa, e não punitiva. 
Isso repercutiu entre os atle-

tas brasileiros que estão na 
Rio-2016 – alguns cobraram 
comprometimento e regras 
mais duras, e outros defende-
ram que é possível conciliar 
vida pessoal e concentração 
nos Jogos.

É justamente por essa 
divisão que o COB ligou um 
alerta. Ingrid ainda compete 
na plataforma individual – a 
prova está marcada para o 
dia 17 –, mas a prioridade da 
entidade é conter o episódio 
antes que isso afete equipes 
que têm mais chances de me-
dalha na Rio-2016.

“O assunto está encer-
rado. É uma questão interna. 
Temos outras preocupações 
nos Jogos”, disse Marcus Vini-
cius Freire, 53, diretor-execu-
tivo de esportes do COB. “Não 
vamos falar de projeções de 
medalha ainda. Vamos dei-
xar as equipes trabalharem”, 

completou.
Marcus Vinicius, inclu-

sive, não esteve no centro da 
questão de Ingrid na última 
quarta. O dirigente que co-
manda o Time Brasil foi à 
Arena de Vôlei de Praia para 
acompanhar o jogo decisivo 
de Alison e Bruno Schmidt em 
uma modalidade que causou 
sustos por conta de tropeços 
inesperados na primeira fase.

A briga entre Giovanna 
e Ingrid começou, na verda-
de, um pouco antes dos Jogos 
Olímpicos. As duas discuti-
ram por causa da ordem de 
saltos em um treino, e isso 
serviu como estopim de uma 
relação que já vinha desgas-
tada por questões como me-
todologia de trabalho e até 
o local em que as atividades 
eram realizadas – Giovanna 
é atleta do Botafogo, e Ingrid 
defende o Fluminense.

impulsionado pelo primeiro-
ministro David Cameron, que 
sofreu forte pressão política 
e popular pelo fato acontecer 
em uma terra de raízes mais 
conservadoras.

Na primeira Olimpíada 
que competiram juntas, em 
Sydney, ainda não eram na-
moradas. Na época, Kate ain-
da tinha relacionamento com 
o então capitão do time mas-
culino de hóquei do Reino 
Unido Brett Garrard.  Depois 
que se separaram, assumiu 
ser gay e começou a relação 
com a companheira de time.

Kate e Helen têm rela-
cionamento e vivem juntas 

desde 2008. Em setembro de 
2013, três meses depois da 
aprovação final do casamento 
gay, deram início aos trâmites 
para se juntarem também no 
papel. “Nossas famílias e ami-
gos foram muito compreensi-
vos, favoráveis e gentis”, disse 
Kate, na época, ao site Getrea-
ding.com. Ela disse que espe-
ra que tenham muitos outros 
casais gays disputando os Jo-
gos Olímpicos no futuro.

Além dos números 11 
e 8, o que distingue as duas 
camisas é uma fita rosa na de 
Kate que simboliza a capitã 
do time. É ela a que mais grita 
no time, não só quando está 

em quadra, mas também nos 
momentos que fica fora. Em 
certos momentos até ofusca 
o treinador diante de sua li-
derança. Ela já declarou que 
é um pouco difícil ter que dar 
as ordens no time para sua 
própria mulher. Mas Helen 
diz não ligar e vê como privi-
légio a chance de poder com-
petir ao lado de sua parceira.

“Pra mim é uma questão 
natural. Quando estou lá den-
tro entendo o papel de cada 
uma e respeito completamen-
te a sua liderança. Ali tenho 
que me preocupar com meu 
jogo e ela com o dela e esse 
papel no time. É cada uma 
com suas funções fazendo o 
melhor para que o time ven-
ça”, explicou Helen, ao UOL 
Esporte.

E até agora vem dando 
certo nos Jogos do Rio. O time 
britânico venceu os três pri-
meiros jogos que disputou, 
diante de Austrália, Índia e 
Argentina. O duelo contra as 
argentinas aconteceu nessa 
quarta-feira. Os dois times 
têm forte rivalidade, e Helen 
marcou um dos gols da vitó-
ria e primeiro abraçou todas 
as jogadoras em uma roda, 
só para depois ter o cumpri-
mento individual da capitã e 
companheira. E ela diz estar 
se divertindo no Brasil.

Ingrid Oliveira e 
Giovanna Pedroso 
representam Pais 
na plataforma de 
10 metros

Kate e Helen Richardson foram o primeiro par casado nos Jogos

FOTOS: Divulgação



Tricolor quer tirar 
técnico do Botafogo

RICARDO GOMES
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Diretoria do São Paulo já 
procurou treinador, mas não 
tem ainda proposta oficial

Após ficar sem Edgardo Bau-
za, o São Paulo parece ter defini-
do o principal alvo para substituir 
o argentino. Ricardo Gomes, do 
Botafogo, recebeu uma consulta 
de pessoas ligadas ao clube pau-
lista nessa semana e mantém o 
assunto de maneira misteriosa. O 
Alvinegro, por outro lado, está re-
voltado com o contato feito pelos 
paulistas, ainda mais às vésperas 
do confronto entre as equipes pela 
20ª rodada do Brasileiro. O clube 
do Morumbi não confirma oficial-
mente ter feito nenhum contato 
pelo treinador.

O Botafogo viveu situação se-
melhante após as finais do Cam-
peonato Carioca, quando o Cru-
zeiro demitiu Deivid e tentou a 
contratação de Ricardo Gomes. Na 
oportunidade, o treinador foi mais 
transparente e confirmou a pro-
posta, o que motivou uma renova-
ção de contrato com o Alvinegro.

Dessa vez, Ricardo Gomes 
prefere não comentar o assunto. 
Evidentemente fica feliz em ter 
seu nome lembrado por um gran-
de clube como o São Paulo. O Bo-
tafogo promete jogo duro e sequer 

pensa em liberar o treinador para 
um dos seus adversários do Cam-
peonato Brasileiro. O Alvinegro 
confirmou que há uma multa no 
contrato assinado com o treinador 
e que vai fazer valer o documento.

Ricardo Gomes só entrará 
nesse assunto com o Botafogo, 
como ocorreu diante do Cruzeiro, 
em caso de proposta oficial, o que 
não ocorreu até o momento. A di-
retoria do Alvinegro, por sua vez, 
espera que a tal oferta não chegue. 
Se chegar, a resposta já está pron-
ta. O clube de General Severiano 
quer manter o profissional até o 
fim de 2017, data final do contra-
to.

O fato de Ricardo Gomes ter 
sido responsável por ter montado 
o elenco após o fim da temporada 
passada pesa para que o projeto 
não seja abandonado. O Botafogo 
aposta no trabalho mesmo com 
a incômoda posição na zona de 
rebaixamento. Para a diretoria, o 
trabalho do treinador será impor-
tante para a manutenção na elite 
do futebol.

Enquanto não define a situ-
ação, o São Paulo segue sob o co-
mando de André Jardine - é com 
o interino que o clube paulista 
receberá o próprio Botafogo, no 
domingo, no Morumbi.

Árbitro e jogador punidos pelo STJD
O técnico Cristóvão Bor-

ges recebeu uma má notícia 
na tarde da última quarta-
feira. O lateral direito Fagner, 
titular absoluto do Corin-
thians, recebeu uma puni-
ção de um jogo do Superior 
Tribunal de Justiça (STJD) e 
desfalcará a equipe no duelo 
de domingo contra o Grêmio.

O ala corintiano foi sus-
penso por conta da entrada 
dura no meia flamenguista 
Ederson, no duelo entre os 
dois times ocorrido em 3 de 
julho, na Arena Corinthians. 

Fagner acabou enqua-
drado no artigo 254 pela jo-
gada violenta. Como não foi 

expulso no lance, o lateral 
do Corinthians cumprirá au-
tomaticamente a suspensão 
no duelo contra os gaúchos, 
marcado para as 11h, na Are-
na do Grêmio.

Quem levou um gancho 
do STJD foi o árbitro Héber 
Roberto Lopes, responsável 
por arbitrar o jogo entre Co-
rinthians x Flamengo - o clube 
do Parque São Jorge goleou o 
adversário carioca por 4 a 0.

Homem responsável 
pelo apito na decisão da 
Copa América Centenário 
deste ano, Heber permane-
cerá suspenso por 20 dias no 
artigo 259 - ‘deixar de obser-

var as regras da modalidade’.
Em relação ao artigo 

266 (deixar de relatar as 
ocorrências disciplinares da 
partida), o árbitro recebeu 
apenas uma advertência.

Corinthians
Cristóvão Borges abriu 

o aquecimento para a im-
prensa ontem, mas escondeu 
a parte principal do treina-
mento, na primeira atividade 
técnica da semana que ante-
cede o jogo contra o Grêmio, 
marcado para às 11h do do-
mingo, em Porto Alegre, pela 
20ª rodada do Brasileirão.

Sem Elias, suspenso 

pelo terceiro cartão amarelo, 
e com dúvida sobre a utiliza-
ção de Fagner, que aguarda 
efeito suspensivo em relação 
à punição por um jogo im-
posta pelo STJD, o treinador 
esboçou a equipe pela pri-
meira vez.

A formação provável 
da equipe tem: Cássio, Léo 
Príncipe (Fagner), Yago, 
Balbuena e Uendel; Bruno 
Henrique, Rodriguinho, Gio-
vanni Augusto e Marquinhos 
Gabriel; Romero e André. Os 
demais desfalques seguem 
sendo Danilo e Pedro Hen-
rique, que se recuperam de 
lesões.

JOGADA DURA CONTRA O FLA

Fagner, do Corinthians, pegou suspensão da Justiça Desportiva Heber Roberto Lopes foi acusado de não relatar as ocorrências

Paolo Guerrero 
igualou a melhor mar-
ca pessoal no Flamengo 
ao fazer quatro gols nos 
últimos seis jogos. Mais 
que isso, tem tido boas 
atuações e provou ser 
importante para o time. 
Não é à toa que o Rubro-
Negro cresceu nessa reta 
de turno e se colocou 
entre os postulantes ao 
título.

O torcedor do Fla-
mengo, porém, tem 
motivos reais para se 
preocupar, apesar de 
todo o bom momento 
da equipe. Isso porque, 
como previsto em con-
trato, a multa rescisória 
de Guerrero despencou 
de R$ 77 milhões para R$ 
25 milhões, o que facilita 
a saída do peruano após 
a abertura da janela de 
transferências.

Segundo informa-
ções do jornal espanhol 
“Mundo Deportivo”, 
Guerrero estava na lista 
do Barcelona para a pró-
xima temporada euro-
peia, que se inicia nesta 
semana. A ideia era que 

ele pudesse ser uma peça 
reserva para Neymar, 
Messi ou Suárez. O clube 
catalão, porém, desistiu 
da contratação.

Mesmo assim o sim-
ples interesse do Barcelo-
na mostra que Guerrero 
está em alta no mercado 
internacional e que uma 
investida para tirar o des-
taque do Flamengo nessa 
arrancada do Brasileiro 
não é impossível.

Por muito tempo, o 
Flamengo não ficaria tris-
te com uma possível saída 
de Guerrero. O problema 
é que agora, com a dis-
puta do título Brasileiro, 
a negociação deixou de 
ser bem vista pela dire-
toria do Rubro-Negro. A 
prioridade mudou com a 
possibilidade do hepta.

Curiosamente, Guer-
rero cresceu de produ-
ção após a contratação 
de Leandro Damião pelo 
Flamengo. Antes, a úni-
ca sobra do peruano no 
Rubro-Negro era o jovem 
Felipe Vizeu, que deixou 
seus gols nas ausências 
do titular.

Multa cai e Guerrero fica 
mais perto de ir embora

DIAS CONTADOS

Treinador 
faz um bom 

trabalho a 
frente da 

equipe carioca 
e recebeu 

proposta do 
São Paulo

FotoS: Divulgação

Paolo Guerrero 
é pretendido por 
times da Espanha
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Adversário do Belo será 
o Remo-PA que desde 
ontem está na capital

Gaúcho apita jogo do Botafogo
AMANHÃ NO ALMEIDÃO

A Confederação Brasi-
leira de Futebol já definiu 
o trio de arbitragem para o 
jogo de amanhã, entre Bo-

tafogo e Remo, às 18 horas, 
no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, válido pela 13ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. O árbitro 
central será Francisco de 
Paula dos Santos Silva Neto, 
que será auxiliado por Lú-
cio Beiersdorf Flor e Jorge 
Eduardo Bernardi, todos do 
Rio Grande do Sul. A parti-

da está sendo considerada 
um jogo de “6 pontos”, por 
ser uma briga direta dentro 
do G4. O Clube do Pará é o 
segundo colocado do Grupo 
A, com 20 pontos e o Botafo-
go está em terceiro, colado, 
com 19 pontos.

O Belo está com 100% 
de aproveitamento, dentro 
de casa, e possui a melhor 

defesa da competição, ao 
lado do Salgueiro – cada um 
levou oito gols. Já o Remo 
é vice-líder e tem o melhor 
ataque, junto com o Fortale-
za – 17 gols. Será o duelo da 
melhor defesa contra o me-
lhor ataque.

Até ontem, a diretoria 
do Botafogo aguardava a 
regularização do zagueiro 

André Lima, do atacante  
Saldanha e do meia Raphael 
Luz, este último chegou no 
meio da semana ao clube. 
Caso saia o registro destes 
jogadores, até hoje, é pro-
vável que algum deles seja 
relacionado para o jogo, mas 
não como titular.

Ontem, o técnico Ita-
mar Schulle comandou um 

treino secreto no Almeidão, 
local da partida de amanhã. 
Ele aproveitou para ensaiar 
jogadas e armar o esquema 
tático, baseado nas informa-
ções que tem sobre a forma 
de jogar do Remo. A impren-
sa e a torcida não tiveram 
acesso ao treino, que foi re-
alizado com portões fecha-
dos.

Foto: tV torcedor

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Remo já está em João Pessoa, 
desde ontem, e fará hoje um trei-
no regenerativo, como última ati-
vidade antes do jogo de amanhã 
contra o Botafogo. O clube passou 
uma semana conturbada, com gre-
ve de jogadores cobrando paga-
mento de salários atrasados, mas a 
diretoria prometeu colocar tudo em 
dia, o mais rápido possível, e para 
isso, convocou a torcida para ajudar 
o clube, antecipando a venda dos 
ingressos para o próximo jogo no 
Mangueirão.

A equipe veio para João Pessoa 
com alguns desfalques. O zagueiro 
Henrique levou o terceiro cartão 
amarelo, e terá de cumprir suspen-
são. O meia Allan, com lesão na 
coxa, e os atacantes Ciro, que vol-
tou a sentir o tornozelo, e Fernan-
dinho, gripado, também não acom-
panharam a delegação, segundo a 
assessoria de imprensa do Remo. O 
lateral Osvaldir, apesar de regulari-
zado, também não foi relacionado 
para jogar aqui no Almeidão.

No último treino coletivo, reali-
zado ainda em Belém, o técnico Wal-
demar Lemos deu demonstrações 

de que Yuri voltará ao meio campo, 
enquanto Ítalo e Ciro Sena brigam 
pela vaga de Henrique. Já o ataque 
pode ter João Victor, autor do gol da 
vitória contra o River-PI, como com-
panheiro de Edno, com Júnior Rato e 
Magno correndo por fora. 

O provável time deve ter Fer-
nando Henrique; Levy, Ítalo (Ciro 
Sena), Max e Wellington Saci; Mi-
chel Schmoller, Yuri, Marcinho e 
Eduardo Ramos; João Victor e Edno.

Remo-PA com alguns desfalques

A equipe paraense viveu semana conturbada devido a falta de salários dos seus jogadores

Goleiros: 
Fernando Henrique e Douglas Borges.
Zagueiros: 
Ciro Sena, Max e Ítalo.
Laterais: 
Levy, Murilo, Jussandro e Wellington Saci.
Volantes: 
Alisson, Lucas Garcia, Yuri e Michel Schmoller.
Meias: 
Eduardo Ramos, Marcinho e Héricles.
Atacantes: 
Edno, João Victor, Júnior Rato e Magno.

Confira os 
relacionados do Remo

Na hora da decisão vale tudo, e prin-
cipalmente esconder o jogo para o ad-
versário. É dentro desta filosofia de tra-
balho que o técnico Paulo Moroni está 
treinando o Campinense, para a primeira 
partida do mata-mata, válida pelas oita-
vas de final do Campeonato Brasileiro da 
Série D, domingo, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Desde a última 
quarta-feira, que o treinador tem rea-
lizado treinos com portões fechados, e 
nem mesmo a imprensa tem tido acesso. 

O Campinense vai encerrar a pre-
paração para o jogo contra o Itabaiana 
hoje, provavelmente com um recreati-
vo, dessa vez no Estádio Renatão. Essa 
programação foi modificada e um dos 
treinamentos que estava marcado para 
acontecer no distrito de Galante, acabou 
sendo cancelado.

Os jogadores estão aprovando os 
treinos secretos. “É muito importante 
este tipo de treinamento, porque man-

tém o mistério. O professor tem feito 
muitas alterações, e até mesmo nós jo-
gadores não sabemos quem vai jogar. 
Estamos também fazendo muitas joga-
das ensaiadas, e o importante agora é 
colocar isto tudo em prática no domin-
go, para surpreendermos o adversário, 
e sairmos daqui da Paraíba, já com um 
grande resultado para o segundo jogo, 
lá em Sergipe”, disse o volante Negretti.

Apesar de estar escondendo o jogo 
nessa reta final da preparação, o treinador 
Paulo Moroni já deu algumas pistas, que 
a equipe sofrerá mudanças para este jogo 
de domingo. As entradas de João Carlos, 
na lateral direita e Thiago Brito, no meio 
campo, parecem certas. Se mantiver o 
time que vem treinando a maior parte do 
tempo, a Raposa deverá entrar em campo, 
no próximo domingo, com a seguinte for-
mação: Gledson, João Carlos, Joécio, Ra-
fael e Danilo; Negretti, Magno, Jussimar 
e Thiago Brito; Junior Chicão e Reginaldo.

Campinense faz treino secreto 
para supreender o Itabaiana-SE

BRASILEIRO SÉRIE D

Jogadores botafoguenses realizaram ontem último treino antes do compromisso de amanhã e sabem da importância de vencer adversário, pois querem permanecer entre os quatro melhores na tabela

Raposa enfrenta no 
próximo domingo 

time sergipano 

FotoS: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTa-fEira, 12 de agosto de 201625
Geral

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 Operação n° 1902/2016 em João Pessoa, 4 de agosto de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário da comunidade Jardim Ester/Alto 
do Céu em João Pessoa -PB. Na(o) COMUNIDADE JARDIM ESTER, ALTO DO CÉU- Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2016-003933/TEC/LO-2444.

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 Instalação n° 1903/2016 em João Pessoa, 8 de agosto de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: REFORÇO NO SAA E ADUTORA DE PILÕES. Na(o) PILÕES- 
Município: - UF: PB: Processo: 2016-003947/TEC/LI-4920.

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 Instalação n° 1910/2016 em João Pessoa, 8 de agosto de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES  
da Cidade de São Bento, contemplando a implantação de Rede Coletora e ligações domiciliares, 
Emissários de Recalque e Emissário Final, Estações Elevatórias – EEE e Estação de Tratamento 
de Esgoto – ETE formada por: Tratamento Preliminar com caixa de areia e grade de barras; duas 
lagoas anaeróbias seguidas de lagoa facultativa e lagoa de Maturação com Q= 65,29 l/s ou 235 
m³/h. Na(o) SÃO BENTO - Município: - UF: PB: Processo: 2016-004611/TEC/LI-4970.

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 Instalação n° 1911/2016 em João Pessoa, 8 de agosto de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro 
Várzea Nova, contemplando a implantação de rede Coletora (Diâmetro de 150 a 250 mm); estação 
Elevatória de Esgotos com Q = 20,56 l/s; 1578 m de emissário de Recalque (200 mm); e ligações 
domiciliares. Vazão Total do projeto = 74 m³/h. Na(o) VÁRZEA NOVA - Município: SANTA RITA - UF: 
PB: Processo: 2016-004610/TEC/LI-4969.

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 Operação n° 1934/2016 em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – LAGOA SECA - PB. 
Na(o) LAGOA SECA - Município: - UF: PB: Processo: 2016-004172/TEC/LO-2503.

CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS – CNPJ/CPF Nº 582.491.504-06. Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1793/2016 em João Pessoa, 26 de julho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO 
DE ARGILA PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E GRANITO PARA SER UTILIZADO NA FORMA 
DE PARALELEPÍPEDO. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.008/2014.  Na(o) 
-  SÍTIO SERRA VERDE S/Nº, ZONA RURAL.  Município: SERRA BRANCA – UF: PB.  Processo: 
2016-003851/TEC/LO-2418.

AFONSO JOSÉ DE SOUSA – CPF Nº 437.117.744-15, torna público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para o Trio Elétrico Jampa, situado na Rua 
João Américo de Carvalho, S/N, Alto do Matheus - João Pessoa – PB.  Republicado por Incorreção.

A META EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 10.173.822/0001-28 localizada na Av. Presidente Epitá-
cio Pessoa Nº 475, Sala 601/602, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1850/2016 em João Pessoa, 01 de agostos de 
2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 25 pavimentos 
e sistema de esgotamento sanitário interligado a rede publica da cagepa. Na (o) - Rua Bartolomeu 
Luiz Trocolli, S/N – Altiplano, João Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-000363/TEC/LO - 1479

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00013/2016, onde 

se lê: “Locação de pá mecânica, trator CBT, caçambas e rolo compactador - hora máquina”; leia-se: 
“Locação de pá mecânica, motoniveladora, trator CBT, caminhão pipa e rolo compactador - hora 
máquina”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

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

Conde - PB, 11 de Agosto de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 005/2016, 
que objetiva: Aquisição parcelada de cones de sinalização flexível, destinado ao Departamento 
Municipal de Trânsito - DMTRAN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: Global Comercial Eireli - ME  –R$ R$ 23.800,00. 

Bayeux - PB, 11 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura Municipal de Pitimbu, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 010/2016, torna público para o conhecimento dos interessados o RE-
SULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO da Tomada de Preços Nº 002/2016, tendo como 
objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra Civil Pública de Reconstrução 
de uma ponte no Distrito de Acaú, conforme especificações contidas nos anexos do Edital. Após 
análise da documentação verificou-se que todas as empresas participantes foram INABILITADAS, 
pois não atenderam os requisitos exigidos no edital. A empresa JF SANTOS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 19.881.445/0001-56 deixou de apresentar qualificação técnica 
exigida no item 5.5.2. do Edital; a empresa ALTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME, 
CNPJ Nº 22.751.736/0001-34 e a empresa DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA –EPP, CNPJ Nº 
17.421.938/0001-88, deixaram de apresentar a garantia exigida no item 5.4.9, bem como não 
apresentaram a qualificação técnica exigida no item 5.5.2 ambos do Edital. Em cumprimento ao art. 
43 da Lei 8666/93 a PMP torna público que após a data desta publicação abre-se o prazo recursal 
de acordo com a legislação em vigor. Comunicamos ainda que toda a documentação encontra-se a 
disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da PMP e fica designado 
o dia 24/08/16 as 10:00 horas para recebimento dos documentos que ensejaram a inabilitação dos 
licitantes, bem como dos documentos que perderem sua validade até a data designada. 

Pitimbu, 11 de agosto de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Presidente da CPL

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1864/2016 em João Pessoa, 2 de Agosto de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-034, 
trecho BR-101 em Alhandra ao entroncamento PB-008 em Caaporã. Na (o) – RODOVIA PB-034, 
TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 101 / ALHANDRA / CAAPORÃ. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002733/TEC/LP-2703.

Rapidez no socorro é essencial para evitar sequela

Paciente com AVC
Dados do Ministério da 

Saúde indicam que, a cada 
ano, morrem 68 mil brasi-
leiros de acidente vascular 
cerebral (AVC) – problema 
que em 90% dos casos pode-
ria ser evitado se as pessoas 
tivessem hábitos de vida 
mais saudáveis. Vale ressal-
tar que só o cigarro é respon-
sável por 25% das doenças 
vasculares, incluindo o AVC, 
popularmente chamado de 
‘derrame cerebral’.  De acor-
do com o neurorradiologista 
Nitamar Abdala, diretor da 
UMDI Medicina Diagnóstica 
(Mogi das Cruzes), quanto 
mais cedo o paciente receber 
atendimento, melhor será o 
resultado do tratamento e 
menor o risco de sequelas.

“Há dois tipos de AVC: 
isquêmico e hemorrági-
co. No AVC isquêmico, que 
ocorre em 85% das vezes, 
há uma parada súbita da cir-
culação de sangue em uma 
parte do cérebro. Já no AVC 
hemorrágico acontece um 
sangramento. Nos dois ca-
sos, entretanto, o paciente 
deve receber atendimento 
rápido e especializado – o 
que aumenta suas chances. 
No caso do AVC isquêmico, 
por exemplo, se a pessoa for 
medicada adequadamen-
te numa ‘janela’ de até três 
horas após os primeiros sin-
tomas, as chances de trata-
mento são bastante promis-
soras. Procedimentos como 
a trombólise venosa (inje-
ção de medicamento especí-
fico para desobstruir o vaso 
afetado) podem reverter o 
quadro”, diz o médico.

Abdala explica que, 
quando o paciente chega 
ao hospital entre três e oito 
horas depois dos primeiros 
sintomas de AVC, há a op-
ção de trombólise arterial, 
em que um radiologista in-
tervencionista desobstrui a 
artéria comprometida por 
via endovascular, através 
da realização de cateteris-
mo e, eventualmente, do 

uso de medicamentos. “É 
importante lembrar que es-
ses procedimentos devem 
ser realizados em centros 
especializados e por profis-
sionais altamente treinados. 
Apesar de todas as novas 
ferramentas para o trata-
mento, sequelas, frequen-
temente temporárias, são 
bastante comuns, principal-
mente a paralisação de um 
lado do corpo e dificuldades 
na fala”, diz o médico.

De acordo com o médi-
co, saber extrair o melhor 
de cada exame de imagem 
disponível faz toda a dife-
rença na hora de gerenciar 
um paciente que sofreu um 
acidente vascular cerebral. 
“A tomografia computadori-
zada (TC), como é rápida e 
está sempre mais disponível 
nos serviços de saúde, é a 
primeira opção para avaliar 
a severidade de um AVC. Ela 
nos fornece informações im-
portantes e, inclusive, nos 
permite diferenciar os dois 
tipos ao evidenciar se hou-
ve sangramento. Além disso, 
estudos mais avançados – 
como o de Perfusão Cerebral, 
através de TC ou ressonância 
magnética (RM), e a Difusão 
Cerebral, através somente da 
RM – permitem diferenciar 
os pacientes que se benefi-
ciarão ou não do procedi-
mento de trombólise”.

A cada ano, 
morrem 68 mil 
brasileiros 
de acidente 
vascular cerebral;
90% dos casos 
pode ser 
evitado com 
hábito saudável

Durante a trans-
missão de uma prova 
de natação na Olim-
píada do Rio-2016, o 
narrador Galvão Bue-
no levou uma bronca 
de um comentarista 
esportivo da rede de 
televisão inglesa BBC.

“O comentarista 
perto de mim precisa 
calar a boca durante 
a largada. Desculpem, 
todo mundo aqui está 
quieto durante a larga-
da, a árbitra fez a coisa 
certa, sabe”, disse. Gal-
vão Bueno estava fa-
lando alto demais, em 

um momento em que 
o silêncio no complexo 
esportivo era primor-
dial, para não atrapa-
lhar a concentração 
dos atletas na hora de 
ouvir o momento exa-
to da largada. 

A juíza acabou 
atrasando o início da 
prova pela falta de si-
lêncio.

Na Copa do Mun-
do de 2010, Galvão já 
havia chamado aten-
ção internacional por 
conta do meme “Cala 
Boca Galvão”, que es-
tava entre os principais 
assuntos comentados 
no Twitter à época.

Galvão Bueno fala 
alto e leva bronca

OLIMPÍADA DO RIO 2016

Agência Estado

Pokémon Go foi lançado 
no Brasil após muita espera 
de seus fãs, pessoas de to-
das as idades que estavam 
ansiosas para capturar seus 
próprios “monstrinhos de 
bolso”. O jogo utiliza a reali-
dade aumentada e a locali-
zação geográfica (GPS) para 
transportar a pessoa para o 
universo do desenho, usan-
do o mundo real. O objetivo 
do jogador é caminhar para 
encontrar os Pokémons e ou-
tros itens. Apesar de muito 
divertido, o jogo oferece pe-
rigos virtuais e reais, princi-
palmente para as crianças.

Veja abaixo 5 dicas que 
o engenheiro de segurança 
da Norton, Nelson Barbosa, 
listou para os pais orienta-
rem seus filhos. Elas também 
são úteis para quem já não é 
mais criança, mas está cur-
tindo a febre de caçar mons-
trinhos fofos:

1. Cuidado com estra-
nhos. O jogo envolve intera-

ção com outros jogadores na 
vida real, em áreas chama-
das de ginásios e Pokéstops. 
Nestes locais ocorrem as 
batalhas entre Pokémons e 
a compra dos itens, respec-
tivamente. Os criminosos 
podem se aproveitar disso 
para roubar as vítimas. Por 
isto, caso não possa super-
visionar a criança, sempre 
a oriente a sair em grupos 
de amigos. Adultos devem 
tomar cuidado com lugares 
muito isolados. Já houve 
casos em outros países de 
assaltantes aproveitarem 
falta de luz e policiamento 
para roubar os caçadores de 
Pokémons.

2. Use rastreamento de 
localização. Caso o seu filho 
estiver jogando sozinho e 
fora de casa, utilize um apli-
cativo para monitorar a sua 
localização. O Norton Family 
Premier (disponível para iOS 
e Android) acompanha seu fi-
lho em tempo real com coor-

denadas de seu GPS em um 
mapa. Se o adulto for muito 
aventureiro, a dica permane-
ce. É bom que outras pessoas 
saibam onde você se meteu 
na caça.

3. Estabeleça limites. 
Para capturar os Pokémons, 
é necessário caminhar pe-
las ruas. Estabelecer limi-
tes para que as crianças 
não explorem locais muito 
afastados sozinhas. Adultos 
podem planejar a caça. Há 
pessoas que não conhecem 
a própria vizinhança e pegar 
informações sobre seguran-
ça e horários de pouco mo-
vimento são essenciais para 
uma diversão segura.

4. Fique atento à “Lure” 
de estranhos. O “Lure” é um 
item que serve para atrair 
Pokémons a Pokéstops. 
Quando um jogador utili-
za o item, todos os usuários 
próximos conseguem ver e 
se aproveitar deste recurso. 
É possível que criminosos o 

usem para atrair vítimas a 
um local. Oriente as crian-
ças sobre este perigo e defi-
na um local seguro (ex.: um 
shopping próximo) para que 
elas possam brincar tranqui-
lamente. Para adultos, a dica 
é a mesma.

5. Controle as compras 
dentro do aplicativo. Assim 
como muitos outros jogos, 
o Pokémon Go oferece com-
pras dentro do aplicativo e os 
pais precisam supervisionar 
esta opção de perto por meio 
de um controle parental no 
dispositivo. No caso do iOS, 
a Apple possui um recurso 
chamado “Pedir para Com-
prar”, que irá alertar sempre 
que alguém da família tentar 
comprar ou baixar algo e lhe 
pedirá permissão. Já para 
dispositivos Android, o Goo-
gle Play Store possui uma 
opção de autenticação para 
compras dentro de aplicati-
vos. Mantenha sempre estas 
opções ativadas.

Engenheiro dá dicas para os pais
CAÇA AOS POKÉMONS

Tomografia computadorizada, disponível em serviços de saúde, é a primeira opção para avaliar a gravidade de um AVC 

FOtO: Reprodução/Internet



Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            170,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043485
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ....: 541607904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            804,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043794
Responsavel.: DANIELLE DA SILVA  MAGALHAES
CPF/CNPJ....: 057458764-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043641
Responsavel.: DIEGO FLORIANO GONCALVES
CPF/CNPJ....: 018673769/0001-36
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            564,99
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo...: 2016 - 043136
Responsavel.: DIEGO FLORIANO GONCALVES
CPF/CNPJ....: 018673769/0001-36
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            690,55
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo...: 2016 - 043137
Responsavel.: ELIANE DE MELO SALES 01527431460
CPF/CNPJ....: 012785875/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,97
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043335
Responsavel.: FR PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 015452412/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            981,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043015
Responsavel.: JOSE ADERALDO DE LIMA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010007884-23
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043669
Responsavel.: JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA 95122
CPF/CNPJ....: 013639993/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.098,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043387
Responsavel.: JOSE PINHEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 086854104-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            540,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042673
Responsavel.: LARYSSA RAYANNE SOARES DA 
COSTA
CPF/CNPJ....: 012842984-42
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         22.443,47
Apresentante: MARCONDES DA MOTA ADVOCACIA 
(EQUIPE
Protocolo...: 2016 - 043524
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS VIANA DANTAS
CPF/CNPJ....: 768147694-68
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.449,74
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 043339
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094147784-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042657
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.880,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043603
Responsavel.: MOISES ARCANJO TARGINO ME
CPF/CNPJ....: 005459218/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.002,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043310
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043324
Responsavel.: REAL ENERGY LTDA
CPF/CNPJ....: 041116138/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043398
Responsavel.: SILVIA LETICIA SANTANA FURTADO
CPF/CNPJ....: 931248484-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          6.311,34
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 043138
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042461
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             75,60
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 043887
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            150,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 043888
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,12
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 043889
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 043890
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             75,60
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 043891
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ....: 065066944-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042909
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            137,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043807
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043812
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043813
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043814
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043815
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043816
Responsavel.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.205,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043817
Responsavel.: BBM TRANSPORTES E LOCACOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 006125195/0001-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.660,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043482
Responsavel.: CHRISTIANO LUCIO CUNHA PESSOA
CPF/CNPJ....: 931259414-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043293
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.067,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045078
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,76
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045079
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045080
Responsavel.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
DERIVADO
CPF/CNPJ....: 006299899/0001-71

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº688, de 05 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO a  ANA CLECIA VALI SILVA,  matrícula 
nº 180.459-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Adminis-
trativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 
14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Adminis-
trativo Disciplinar n° 0016900-7/2016 – Apenso n 0014279-5/2016, que apura denúncia omissão na 
prestação de contas dos programas PDDE E MAIS EDUCAÇÃO 2013 E 2014. Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº689, de 05 de Julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO a  ARKELINE DEYSE DA S. RODRIGUES  
matrícula nº 180.168-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016898-5/2016 – Apenso n 0014249-2/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014. Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº672, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a CESAR FERNANDES DOS SANTOS  
matrícula nº 180.429-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016669-1/2016 – Apenso n 0014245-7/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2014. Lem-
brando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal 
e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo 
com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado 

da Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº653, de 05 de Julho 
de 2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO HELENO PEREIRA BARBOSA,  
matrícula nº 174.334-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016889-5/2016 – Apenso n 0014293-1/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE QUALIDADE 2013 Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº696, de 05 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO  LEANDRO JOSÉ B. DO NASCIMEN-
TO,  matrícula nº 169.253-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016862-5/2016 – Apenso n 0009652-4/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 
2014. Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº441, de 26 de Abril de 
2016, publicada no D.O.E de 03 de Março de 2016, INTIMO a MARIA DAS MERCES SANTOS 
SILVA  matrícula nº 141.225-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0010034-8/2016 – Apenso n 0009068-5/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013. Lembrando que o 
não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Adminis-
trativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que 
preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº433, de 26 de Abril de 2016, 
publicada no D.O.E de 03 de Maio de 2016, INTIMO  MARIA DO CARMO MOREIRA CAVALCANTI,  
matrícula nº 66.056-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0010207-1/2016 – Apenso n 0009063-0/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2013 E 
2014. Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº662, de 05 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO a MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA  
matrícula nº 181.542-3 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016713-0/2016 – Apenso n 0014236-7/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2014. Lem-
brando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal 
e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo 
com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº686, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a MARIA REJANE PEREIRA DA COSTA , 
matrícula nº 86.246-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016903-1/2016 – Apenso n 0009680-5/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 e MAIS EDUCAÇÃO 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº710, de 07 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 14 de Julho de 2016, INTIMO  REGINILDA DA SILVA VAZ,  matrícula 
nº 169.680-7 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Adminis-
trativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 
14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Adminis-
trativo Disciplinar n° 0017201-2/2016 – Apenso n 0009669-3/2016, que apura denúncia omissão 
na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013. Lembrando que o não cumprimento 
desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste 
caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da 
Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº697, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a RILDETE PEREIRA DA SILVA , matrícula nº 
137.799-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00ho-
ras do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016858-8/2016 – Apenso n 0009655-7/2016, que apura denúncia omissão na pres-
tação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 , PDDE BÁSICO e MAIS EDUCAÇÃO 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº690, de 05 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO  RILDO ALVES PEREIRA,  matrícula nº 
180.139-2 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00horas 
do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disci-
plinar n° 0016862-5/2016 – Apenso n 0009652-4/2016, que apura denúncia omissão na prestação 
de contas dos programas PDDE BÁSICO e PDDE QUALIDADE -2013 . Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº687, de 05 de Julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO a  VALÉRIA GOMES RIBEIRO DE ARAUJO,  
matrícula nº 169.628-9 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016902-0/2016 – Apenso n 0009678-3/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO 2014. Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº668, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a  VIVIANE DE LOURDES FEITOSA 
DA SILVA, matrícula nº 170.076-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016691-5/2016 – Apenso n 0014180-5/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013. Lembrando que o 
não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Adminis-
trativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que 
preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº677, de 05 de Julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de Julho de 2016, INTIMO a WALDELAINE DE SOUSA MARQUES  
matrícula nº 169.343-3 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 16 de  Agosto  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 006653-3/2016 – Apenso n 0014194-1/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013. Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 09 de Agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2016, que tem por objeto a Contratação 

de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, em favor de: SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL E ADVOGACIA EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ: 24.793.082/0001-37, no Valor 
Global R$: 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c 
os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 06 de Junho de 2016.
GIVALBERIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, de forma 

parcelada, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO 
LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a 
Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2016, Pregão Presencial nº. 
00001/2016. DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2006 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato 
tem vigência até 31 de Dezembro de 2016, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Monteiro/Givalbério Alves Ferreira e a empresa ANTONIO 
LUCAS ALVES DE MELO – ME/ ANTONIO LUCAS ALVE DE MELO, inscrita no CNPJ sob o nº. 
17.631.583/0001-51, com o valor total de R$ 20.296,00 (Vinte mil duzentos e noventa e seis reais). 
Contrato Administrativo nº PC 00201/2016/CMM.  

Monteiro - PB, 12 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as ne-

cessidades da Câmara Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 003/2016, Pregão Presencial nº. 00002/2016. DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2006 
– 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016, a partir da 
data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Monteiro/Givalbério 
Alves Ferreira e a empresa WILMA DALILA DA SILVA – ME/ WILMA DALILA DA SILVA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 11.209.464/0001-29, com o valor total de R$ 30.578,25 (Trinta mil quinhentos 
e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Contrato Administrativo nº PC 00301/2016/CMM.  

Monteiro - PB, 12 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa ou Pessoa Física, para a locação de 01 (um) veiculo auto-

motor, para suprir as necessidades da Câmara de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos 
da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTE-
RADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2016, Pregão Presencial nº. 00003/2016. DOTAÇÃO: 
02020.04.122.2001.2006 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de 
Dezembro de 2016, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Monteiro/Givalbério Alves Ferreira e o Licitante ALEXANDRE FERREIRA TOMÉ, inscrita 
no CPF nº. 043.481.654-08, com o valor total de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais). Contrato 
Administrativo nº PC 00501/2016/CMM.  

Monteiro - PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as ne-

cessidades da Câmara Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 006/2016, Pregão Presencial nº. 00004/2016. DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2006 
– 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016, a partir da 
data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Monteiro/Gival-
bério Alves Ferreira e a empresa VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES – ME/ Vanderlucia de 
Araújo Rodrigues, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.424.038/0001-08, com o valor total de R$ 25.722,00 
(Vinte e cinco mil setecentos e vinte e dois reais). Contrato Administrativo nº PC 00601/2016/CMM.  

Monteiro - PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 00001/2016, que tem por objeto a AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, de forma parcelada, para suprir 
as necessidades da Câmara de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte 
empresa: ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 17.631.583/0001-51 do qual se sagrou vencedora do item 01 aos 37, com o valor 
total de R$ 20.296,00 (Vinte mil duzentos e noventa e seis reais). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 00002/2016, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as necessidades da 
Câmara de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: WILMA DALILA 
DA SILVA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.209.464/0001-29 
do qual se sagrou vencedora do item 01 aos 30, com o valor total de R$ 30.578,25 (Trinta mil qui-
nhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 00003/2016, que tem por objeto a Con-
tratação de Empresa ou Pessoa Física, para a locação de 01 (um) veiculo automotor, para suprir 
as necessidades da Câmara de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor do seguinte 
licitante: ALEXANDRE FERREIRA TOMÉ pessoa física, inscrita no CPF nº. 043.481.654-08 do 
qual se sagrou vencedora do item 01, com o valor total de R$26.000,00 (Vinte e seis mil reais). Dê 
ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 00004/2016, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, de forma parcelada, para suprir as ne-
cessidades da Câmara de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: 
VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 11.424.038/0001-08, do qual se sagrou vencedora do item 01 aos 04, com o valor total 
de R$ 25.722,00 (Vinte e cinco mil setecentos e vinte e dois reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 11 de Abril de 2016.
GIVALBÉRIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro.
 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2016, que tem por objeto a Contratação 

de Empresa para a Prestação de serviços técnicos de contabilidade pública em geral, em favor 
de: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME, no Valor Global R$: 31.500,00 (Trinta 
e um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da 
Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 07 de Março de 2016.
GIVALBERIO ALVES FERREIRA

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00101/2016
Contratante: Câmara Municipal de Monteiro - PB/Givalberio Alves Ferreira. Contratado: EMER-

SON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME. CNPJ: 14.440.036/0001-02. Objeto: Contratação de 
Empresa para a Prestação de serviços técnicos de contabilidade pública em geral, no valor global de 
R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais). Vigência: 09 (nove) meses. Data da Assinatura: 
07/03/2016. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 
e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 04.123.3006.2018 - 33.90.39.00. Contrato nº 
00101/2016. Monteiro – PB, 07 de Março de 2016. Givalberio Alves Ferreira – Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00201/2016
Contratante: Câmara Municipal de Monteiro - PB/Givalberio Alves Ferreira. Contratado: SA-

RAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ: 
24.793.082/0001-37. Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, no 
valor global de R$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais). Vigência: 07 (sete) meses. Data 
da Assinatura: 07/06/2016. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da 
Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 01.031.3001.2002 – 33.90.39.00. 
Contrato nº 00701/2016. Monteiro – PB, 07 de Junho de 2016. Givalberio Alves Ferreira – Presi-
dente da Câmara.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 023/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço  no dia 23 de Agosto de 2016 as 9:00 horas, tendo como objetivo: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E TRANSPORTE DOS 
DEJETOS, NO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO E 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 10 de Agosto de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 024/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 23 de Agosto  de 2016 as: 13:00 horas, tendo 
como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA FARMÁCIA BÁSICA E  MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO 
QUE DEPEDE DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.  
A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 10 de Agosto de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 025/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do 
tipo menor preço por item,  no dia 23 de Agosto  de 2016 as: 15:30 horas, tendo como objetivo: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS  SUPLEMENTARES 
ESPECIAIS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS  PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB,10 de Agosto de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/

PB  “Em Liquidação”
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-

NÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 22  de   agosto  de 2016, na sede da sociedade, situada 
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) nomear o Liquidante; b) nomear os 
membros do Conselho Fiscal da liquidação; c) prorrogar por 06 (seis) meses o prazo para conclu-
são da liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. A presente convocação está de 
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 09 de agosto de 2016.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

CDRM / Liquidante



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016

CONTRATO Nº 173/2016 - Contratado(a): NDS - Núcleo de Desenvolviemento Social. Objeto: 
Contratação de empresa, instituições ou organizações especializada para realizar formação inicial e 
continuada para Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. Valor Contratado: R$ 19.900,00.  
Recursos: Próprios e PERJA. Classificação: Secretaria de Educação, Manutenção das Atividades do 
Programa Brasil Alfabetizado - Out. Serv. de Terc. - P.Jurídica. Vigência: 04/08/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 04 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

SECRETARIA DE SAÚDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1º. Termo aditivo ao Contrato 00040/2015 – Data de assinatura: 01.07.2016 – Validade: 31/12/2016 
- Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA e ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA – Valor do Aditivo: R$ 3.594,00, alterando o valor total contratual para R$ 10.782,00 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada em implantação de suporte de sistemas informatizados 
para utilização nos departamentos administrativos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde - Araruna/PB. Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 como também 
de acordo com a cláusula sétima - dos prazos: contrato 00040/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00011/2015. Dotação: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ARARUNA (RECURSOS ORDINÁRIOS): 03.001 - SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - 10.302.0012.2078 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

SECRETARIA DE SAÚDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1º. Termo aditivo ao Contrato 00041/2015 – Data de assinatura: 01.07.2016 – Validade: 31/12/2016 
- Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA e PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA – Valor do Aditivo: R$ 2.400,00, alterando o valor total contratual para R$ 7.200,00 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada em implantação de suporte de sistemas informatizados 
para utilização nos departamentos administrativos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde - Araruna/PB. Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 como também 
de acordo com a cláusula sétima - dos prazos: contrato 00041/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00011/2015. Dotação: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ARARUNA (RECURSOS ORDINÁRIOS): 03.001 - SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - 10.302.0012.2078 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2016.
OBJETO: Aquisição de 01(um) Veículo automotor, zero quilômetro, tipo popular.
ABERTURA: 04/08/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO DESERTA.
DATA: 08/08/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1º. Termo aditivo ao Contrato 00045/2015 – Data de assinatura: 01.07.2016 – Validade: 

31/12/2016 - Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA e PUBLIC SOFTWARE INFORMA-
TICA LTDA – Valor do Aditivo: R$ 20.400,00, alterando o valor total contratual para R$ 61.200,00 
- Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação de suporte de sistemas infor-
matizados para utilização nos departamentos administrativos de Araruna/PB. Fundamento legal: 
Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 como também de acordo com a cláusula sétima - dos 
prazos: contrato 00045/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. Dotação: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA (RECURSOS 
ORDINÁRIOS): 02:020 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
RECEITA MUNICIPAL  - 04.122.0002.2006 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039.0000 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA, TRA-
BALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA – 08.244.0033.2033 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde 

deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016.
DOTAÇÃO: Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Município de Jacaraú: 2.040 

- Secretaria de Saúde - FMS; 10.301.0003.2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS; 
10.301.0003.2011 - Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica; 10.304.0003.2016 
- Vigilância Sanitária; 10.301.0029.2091 - Manutenção do Programa PAB Fixo e 33.90.30.99 - 
Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jacaraú e:
CT Nº 00083/2016 - 04.07.16 - Distribuidora Salutte Ltda - ME - R$ 124.602,14

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2016.
DOTAÇÃO: Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Município de Jacaraú: 2.040 

- Secretaria de Saúde - FMS; 10.301.0003.2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS; 
10.301.0003.2011 - Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica; 10.304.0003.2016 
- Vigilância Sanitária; 10.301.0029.2091 - Manutenção do Programa PAB Fixo e 33.90.30.99 - 
Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jacaraú e:
CT Nº 00084/2016 - 04.07.16 - Distribuidora Salutte Ltda - ME - R$ 497.133,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças, pintura, serviços de solda e revisão geral nos equipamentos odontológicos, 
médicos e hospitalares das unidades de saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: HOSP SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS MED. LTDA - R$ 60.275,00.

Arara - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção pre-

ventiva e corretiva com reposição de peças, pintura, serviços de solda e revisão geral nos equipamen-
tos odontológicos, médicos e hospitalares das unidades de saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, SUS, 
PAB e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT 
Nº 00079/2016 - 02.08.16 - HOSP SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
MED. LTDA - R$ 60.275,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos Injetáveis, destinados a secretaria de saúde deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 39.649,00.

Arara - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Injetáveis, destinados a secretaria de saúde 

deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e PSF: 3.3.90.30.02 - Medicamentos. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Arara e: CT Nº 00080/2016 - 02.08.16 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 39.649,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução 

de CONCURSO PÚBLICO de provas ou de provas e títulos para o Município de ARARUNA/PB. 
LICITANTE HABILITADO: - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura do envelope Proposta Técnica será realizada no dia 24/08/2016, às 
14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 10 de Agosto de 2016
VICTOR HUGO BENEVIDES TRIGUEIRO TARGINO

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Queimadas, Paraíba, 

nomeada pela portaria de número 047-2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que a abertura do processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer 
no dia 12 de agosto de 2016 as 14:00, foi re designada para o dia 19 de agosto de 2016, às 09h30min 
(horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

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 11 de agosto de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Queimadas, Paraíba, 

nomeada pela portaria de número 047-2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que a abertura do processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer 
no dia 12 de agosto de 2016 as 16:00, foi re designada para o dia 19 de agosto de 2016, às 10h30min 
(horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

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 11 de agosto de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, 
limpeza, conservação predial, serviços hidráulicos e serviços gerais, marceneiro, carpinteiro, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, com o fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras do Estado da Paraíba, conforme as especificações, condições e exigências 
estabelecidas no edital.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 11 de Agosto de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 20.152/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.072/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM REGIME DE COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 
Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 18/08/2016 às 09:00hs, para o dia 24/08/2016 às 
09hs, considerando problemas quando da publicação no jornal local. 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 638506. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 11 de Agosto de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de São José do Sabugí/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 

00032/2016, Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTOS 
DE BALÇÃO), MEDIANTE REQUISIÇÃO. Onde se lê: Pregão Presencial n.º 00032/2016 Leia-se 
Pregão Presencial n.º 00033/2016 e a data do certame que era dia 18 de agosto de 2016 passara 
a ser dia 25 de agosto de 2016 as 08:00:.

Alixandre Assis Ramos. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09006/2016  PROCESSO ADM. Nº. 2015/089350
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Produtos de Higiene 

pessoal para a Rede Municipal de Ensino.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca a empresa TUTTO LIMP DISTRI-

BUIDORA LTDA, inscrita com o CNPJ: 05.449.553/0001-40, para comparecer na sala da Comissão 
Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, João Pessoa/PB, 
para renegociação de preços dos Itens 01, 06 e 18, no dia 12 de agosto de 2016 às 10h30min.

A pregoeira informa ainda que, o Item 17 foi declarado FRACASSADO tendo em vista que as 
empresas não atingiram o preço de mercado, bem como a amostra apresentada não estava em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

                                                                                                         Republicação por Incorreção
João Pessoa, 11 de agosto de 2016.

Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição de 01(um) 
Veículo automotor, zero quilômetro, tipo popular; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: LICITAÇÃO DESERTA.

Serra da Raiz - PB, 08 de Agosto de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Agosto de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES 
POR IMAGEM (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br     /     Telefone: (83)3250-3120
Edital:http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 02 de Agosto de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016 – 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás 
Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) e vasilhames dede 13 kg, para atender as necessidades da 
Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 25/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 10/08/2016.

 Alagoa Grande(PB), 11 de agosto de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objeti-
vando conclusão das obras de construção da Quadra Poliesportiva com Vestiários da Comunidade 
Quilombola de Caiana dos Crioulos, no Município de Alagoa Grande - PB, no dia 01/09/2016 às 
9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 29/08/2016.

 Alagoa Grande(PB), 11 de agosto de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.023/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.023/2016
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO torna público, para conhecimento dos interessados,  o RESULTADO da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2.06.023/2016, cujo OBJETO É O COMPLEMENTO DA QUADRA POLIESPOR-
TIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GO-
VERNADOR ANTONIO MARIZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.                       
O certame foi considerado DESERTO.

Será realizada nova Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.024/2016, com o 
mesmo OBJETO, às 08:00 horas do dia 30 de agosto de 2016.

Campina Grande, 10 de agosto de 2016
Helder Giuseppe Casulo de Araújo

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2016

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 25 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 BARRAS 
SINALIZADORAS VEICULARES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº  2015/117180

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº 01/20016

DATA DE ABERTURA: 29 de setembro de 2016 – ÀS 08:30hs. – Horário de Brasília.
OBJETO: SERVIÇO PERMISSIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA 

OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO PAGO.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana torna público que realizará a Licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, visando a contratação de SERVIÇO 
PERMISSIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO, GE-
RENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. O Edital ficará 
à disposição dos interessados  no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Fundamento Legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. e nº 8.987/95. Consultas e esclarecimentos, 
com a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço BR 230, Km 25, S/N, Cristo Re-
dentor, João Pessoa-PB, no horário das 08:00 às 14:00hs, em até 2 (dois) dias úteis antecedentes 
do evento. Telefone: (83) 3218-9316 ou pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br

João Pessoa-PB, 11 de agosto de 2016.
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH 

PRESIDENTE DA CPL / SEMOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE DISTRATO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2013

DISTRATO DO CONTRATO Nº 025/2014, firmado  em 17 de janeiro de 2014. DISTRATANTE: 
Prefeitura Municipal deBayeux. DISTRATADO: TCL Limpeza Urbana Ltda.  OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas 
do município de bayeux.Renunciando as partes, de maneira irretratável, de forma administrativa e 
amigável fundamentada nas disposições do Art. 78, I e V da Lei nº 8.666/93.

Bayeux (PB), 08 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PUBLICA Nº 002/2016

CONTRATO Nº 166/2016 - Contratado(a): Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux - 
PB. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. 
Valor Contratado: R$ 41.665,70.  Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Classificação: 
Secretaria de Educação- Material de Consumo. Vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 167/2016 - Contratado(a): Cooperativa de Produção Agropecuária do Assen-
tamento Tiradentes Ltda - COOPERAT. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar. Valor Contratado: R$ 76.288,92.  Recursos: Próprios, PNAE, 
FNDE, FUNDEF 40%. Classificação: Secretaria de Educação- Material de Consumo. Vigência: 
01/08/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 168/2016 - Contratado(a): Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda. Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. Valor Contra-
tado: R$ 152.250,00.  Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Classificação: Secretaria 
de Educação- Material de Consumo. Vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 169/2016 - Contratado(a): Cooperativa de Trabalho Prestação de Serviços 
Técnicos e Comercialização da Agricultura Familiar da Paraíba - COOPAF/PB. Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. Valor Contratado: R$ 
37.921,00.  Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Classificação: Secretaria de Educa-
ção- Material de Consumo. Vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 170/2016 - Contratado(a): Cooperativa dos Produtores Nordestino da Agricultura 
Familiar. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. 
Valor Contratado: R$ 28.929,60.  Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Classificação: 
Secretaria de Educação- Material de Consumo. Vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 171/2016 - Contratado(a): COPAF - Cooperativa Paraíbana de Avicultura e 
Agricultura Familiar. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimen-
tação Escolar. Valor Contratado: R$ 265.820,00.  Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. 
Classificação: Secretaria de Educação- Material de Consumo. Vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 01 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

RETIFICAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 016/2016, 

feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa      MILTON VIEGAS ME, CNPJ: 24.279.655/0001-09, 

no valor total de R$ 228.358,00 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais)
Do julgamento, onde se lê: MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 

09.039.574/0001-48, no valor total de R$ 115.662,50 (Cento e quinze mil, seiscentos e sessenta 
e dois reais e cinquenta centavos), leia-se: MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, 
CNPJ: 09.039.574/0001-48, no valor total de R$ 115.922,50 (Cento e quinze mil, novecentos 
e vinte e dois reais e cinquenta centavos), onde se lê: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/ 
CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 131.536,50 (Cento e trinta e um mil, quinhentos 
e trinta e seis reais e cinquenta centavos), leia-se: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/ CNPJ: 
09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 131.276,50 (Cento e trinta e um mil, duzentos e setenta 
e seis reais e cinquenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

São José dos Ramos - PB, 27 de Julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito
       

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do Pregão Presencial 

Registro de Preço N.º 016/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação onde se lê: MF COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 09.039.574/0001-48, no valor total de R$ 115.662,50 (Cento 
e quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), leia-se: MF COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 09.039.574/0001-48, no valor total de R$ 115.922,50 (Cento 
e quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), onde se lê: DISTRIBUIDORA 
SALUTTE LTDA ME/ CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 131.536,50 (Cento e trinta e 
um mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), leia-se: DISTRIBUIDORA SALUTTE 
LTDA ME/ CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 131.276,50 (Cento e trinta e um mil, 
duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)

 São José dos Ramos - PB, 27 de Julho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira
       

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0801480-51.2014.4.05.8200- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: NOVA CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIOS LTDA –ME 

( e outros).
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº - 4058200.927728
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), do(s) executado(s) FRANCISCO DE ASSIS CUNHA, 

CPF: 102.947.564-42,RG nº 1432205 SSP/PB, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, R$ 37.086,04 
(trinta e sete mil , oitenta e seis reais e quatro centavos) acrescido da verba honorária de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da Execução - R$ 3.708,60 (três mil, setecentos e oito reais e sessenta 
centavos, totalizando o valor de R$ 40.794,60 ( quarenta mil , setecentos e noventa e quatro reais e 
sessenta centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da 
garantia do Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

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

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

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

EEDITAL DO LOTEAMENTO “OASIS ALHANDRA”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra. Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. que OASIS CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA. 
com sede na Av Oceano Atlântico. n° 328, Loja 10, Lote 11 da quadra 05, Intermares, município de 
Cabedelo-PB inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.950413/0001-65, representado por seus sócio(s) 
ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e 
domiciliado em J. Pessoa- PB, portador do CPF/MF sob o n° 917 382.454-20 e cédula de identidade 
sob o n° 1641569- SSP-PB; e MARIA LUCIA TEIXEIRA DE CARVALHO ONOFRE, brasileira, viúva, 
aposentada, residente e domiciliada em J. Pessoa-PB, portadora do CPF/MF sob o n° 
204.211.684-04 e cédula de identidade sob o n° 225.090-SSP-PB, Depositaram em Cartório, sito 
à rua Pres. João Pessoa, n° 82, centro. Alhandra-PB, licença de instalação n° 579/2016, expedida 
pela SUDEMA, em data de 23/02/2016, planta, alvará e memorial descritivo aprovada pela Prefei-
tura Municipal de Alhandra-PB. datado de 23/02/2016, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 
da citada Lei 6 766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado “LOTEAMENTO OASIS 
ALHANDRA”, localizada no seguinte imóvel: Uma área de terras com 8,1941 hectares ou seja 
81.941 m2, do imóvel Rural denominado Arvore Alta, neste município de Alhandra-PB, limitando-
-se ao norte com os lotes n°s 222 e 215, ao leste com os lotes n°s 228 e 229, ao sul com 
fazenda Popocas separado pelo rio Popocas e ao oeste com o lote n° 223, Devidamente 
Registrado neste Cartório na matricula sob o n° 5 256, constituídos 15 (quinze) quadras A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O totalizando de 254 (duzentos e cinqüenta e quatro) lotes residenciais. 
Área total dos loles 45 365.00m2: Área de ruas 7 101 82m2. Área verde 24.770.76m2 e uma Área 
Institucional 34 703.41 m2, constantes na planta aprovada e demais documentos apresentados e 
que ficam arquivados nesta Cartório As impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto 
ao dominio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da 3a publicação do presente Edital no Orgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais 
de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação de quem 
quer que seja. será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações do referido 
Loteamento “OASIS ALHANDRA”. as disposições dos interessados neste Cartório nos horários 
regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra. aos 02 dias de agosto de 2016 Eu, MARIA 
DO SOCORRO FERREIRA BRAGA. Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca, subscrevo e 
assino. O referido é verdade. Dou fé_______________.

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de Ampliação 
da Escola Municipal Padre Ibiapina - Santa Fé - Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VN CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI - ME - R$ 139.158,49. Fica, portanto, convidado o licitante vencedor e/ou seu procurador 
para comparecer ao Gabinete do Prefeito localizado no prédio sede desta Edilidade, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas objetivando a assinatura do Contrato objeto desta licitação, num prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação.

Solânea - PB, 10 de Agosto de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do 
Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e 
Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda Parlamentar 24490002; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 3.529,82; EDILANE DA 
COSTA CARVALHO - R$ 6.980,00. Itapororoca - PB, 11 de Agosto de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 026/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “41º FESTIVAL DE 
INVERNO DE CAMPINA GRANDE”. PARTES: SEDE/PMCG E SOLIDARIUM – INSTITUTO DE 
ARTE, CULTURA E CIDADANIA. VALOR GLOBAL: R$ 200.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23 695 1002 2072; 3350-41; 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E 
ENEIDA AGRA MARACAJÁ.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N.º 096/2016                                                                                                                                         

PREGÃO N.º 019/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS 

ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 096/2016, realizado na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Preços) Nº 019/2016, apontou 
como vencedora do certame a empresa: CONSTRUTORA JM & C EIRELI-ME, sob o CNPJ Nº 
23.245.433/0001-02, no valor total de R$ 3.988.000,00 (Três milhões, novecentos e oitenta e oito 
mil reais), classificada pelo critério de menor preço global,  RESOLVO, no uso de minha competên-
cia e com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR todo o procedimento licitatório, em consequência, ficam convocadas as proponentes 
para assinatura da ata de registro de preços e instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, 
do citado diploma legal. 

            Santa Rita,10 de Agosto de 2016.
Thiago Jesus Marinho Luiz

Secretário de Saúde de Santa Rita/PB

USINA CENTRAL OLHO D’AGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1949/2016 em João Pessoa, 10 de agosto de 2016 - Prazo: 695 dias. Para a atividade de: USINA 
CENTRAL OLHO D ÁGUA S/A: CULTIVO DE CANA-DEAÇÚCAR EM UMA ÁREA DE 1.148,0023ha 
DE SEQUEIRO - IMÓVEL ENGENHO VOISIN/JATIÚCA), FORMADO POR 06 PROPRIEDADES: 
1 - Fazenda Jatiúca (Corvoadas) 544,4151ha; 2 Engenho Voisin 183,1548ha; 3 - Fazenda Jatiúca 
165,0923ha; 4 - Fazenda Jatiúca 130,4115ha; 5 - Granja Santo Antônio 66,7603ha e 6 – Fazenda 
Paraíso 58,1683ha. Na(o) - IMÓVEL ENGENHO VOISIN/JATIUCA-ZONA RURAL Município: PE-
DRAS DE FOGO- UF: PB. CEP:58328-000 - Processo: 2016-005219/TEC/LO-2864.

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-CNPJ/CPF Nº 07.575.881/0001 -18.Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
1912/2016 em João Pessoa,08 de agosto de 2016- Prazo:356 dias.Para a atividade de:Transporte 
de Resíduos de Serviço de Saúde dos grupos A, B e E, Resíduos Classe II A e II B e Resíduos 
classe I (ABNT), em todo Estado da Paraíba. Utilitário tipo baú – Placa QFO 2425 – PB. Nas (o) – 
EM TODO ESTADO DA PARAIBA Município: - UF: PB.
Processo:2016-004575/TEC/AA-3792

USINA CENTRAL OLHO D’AGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1950/2016 em João Pessoa, 10 de agosto de 2016 - Prazo: 694 dias. Para a atividade de: USINA 
CENTRAL OLHO D ÁGUA S/A: CULTIVO DE CANA-DEAÇÚCAR EM UMA ÁREA DE 763,1942ha, 
DE SEQUEIRO - IMÓVEL ENGENHO BELA ROSA FORMADO POR 05 PROPRIEDADES - 1 - 
Engenho Fazendinha 205,6054ha, 2 -Fazenda Bela Rosa 233,4115ha, 3 - Fazendinha 174,2246ha, 
4 - Engenho Fazendinha (135,7171 ha e 5 - Engenho Fazendinha 14,2356ha. Na(o) - IMÓVEL 
ENGENHO BELA ROSA-ZONA RURAL Município: PEDRAS DE FOGO - UF: PB. CEP:58328-000 
- Processo: 2016- 0005218/TEC/LO-2863.

USINA CENTRAL OLHO D’AGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1949/2016 em João Pessoa, 10 de agosto de 2016 - Prazo: 695 dias. Para a atividade de: USINA 
CENTRAL OLHO D ÁGUA S/A: CULTIVO DE CANA-DEAÇÚCAR EM UMA ÁREA DE 1.148,0023ha 
DE SEQUEIRO - IMÓVEL ENGENHO VOISIN/JATIÚCA), FORMADO POR 06 PROPRIEDADES: 
1 - Fazenda Jatiúca (Corvoadas) 544,4151ha; 2 Engenho Voisin 183,1548ha; 3 - Fazenda Jatiúca 
165,0923ha; 4 - Fazenda Jatiúca 130,4115ha; 5 - Granja Santo Antônio 66,7603ha e 6 – Fazenda 
Paraíso 58,1683ha. Na(o) - IMÓVEL ENGENHO VOISIN/JATIUCA-ZONA RURAL Município: PE-
DRAS DE FOGO- UF: PB. CEP:58328-000 - Processo: 2016-005219/TEC/LO-2864.

TANTALITA EXTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO LTDA – CNPJ Nº 05.858.983/0001-15 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1899/2016 em João Pessoa, 4 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Feldspato e Quartzo,  referente ao processo DNPM nº 846.084/2001, numa área de 21,30 
ha. Na (o) – ALTO DO CURTUME, Município: PICUÍ – PB. Processo: 2016-002889/TEC/LO-2118.

27A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais hospitalares diversos - 
curativos especiais de alta complexidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma e ampliação de uni-
dade escolar, neste Município - EMEIEF Nerivan Alexandre. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 
Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de uma moto niveladora para regularização e 
nivelamento de ruas, estradas, campos, terrenos e áreas diversas na zona urbana e rural deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1º. Termo aditivo ao Contrato 00044/2015 – Data de assinatura: 01.07.2016 – Validade: 31/12/2016 

- Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA e ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – 
Valor do Aditivo: R$ 8.820,00, alterando o valor total contratual para R$ 26.460,00 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada em implantação de suporte de sistemas informatizados para utilização nos 
departamentos administrativos de Araruna/PB. Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 como também de acordo com a cláusula sétima - dos prazos: contrato 00044/2015 - PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015. Dotação: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA (RECURSOS ORDINÁRIOS): 02:020 - SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL  - 04.122.0002.2006 - ELE-
MENTO DE DESPESA: 339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

Edital de Convocação
O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem em geral do Estado 

da Paraíba, Convocamos os trabalhadores da empresa Texnor Têxtil do Nordeste S/A para participarem 
de uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17 de agosto de 2016 no pátio da referida 
empresa, as 10h00mim em primeira convocação e não havendo na hora indicada quórum para instalação 
da Assembleia, a mesma será instalada em segunda convocação as 11h00min no mesmo local e data 
acima citada com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
dia: a) leitura do edital, b) discutir e aprovar trabalhos extraordinários, e assuntos diversos. Santa Rita, 
11 de agosto de 2016. João Avelino da Silva

 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº038/2015

Pregão Presencial SRPNºPP024/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Pneumax Ltda 
CNPJ: 09.215.807/0001-16.Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou 
de 22/05/2015 a 22/05/2016, para a nova vigência que de 22/05/2016 a 22/05/2017, para utilização do saldo 
contratual. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Data da assinatura: 03/05/2016.Partes 
contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Max Azevedo Agra CPF: 021.437.434-32 (Pela Contratada).

Livramento - PB,03 de maiode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/2015

Pregão Presencial SRP NºPP024/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Pneumax 
Ltda CNPJ: 09.215.807/0001-16. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo 
passou de 22/05/2015 a 22/05/2016, para a nova vigência que de 22/05/2016 a 22/05/2017, para utilização 
do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da assinatura: 03/05/2016. 
Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Cayo Cesar Conserva Alves, CPF 090.916.364-
24 (Pela Contratada).

Livramento - PB, 03 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

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 24 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços para manutenção e alimentação dos bancos de dados 
Nacionais e Municipais 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, 11 de Agosto de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 014/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para 

eventual fornecimento de um trator agrícola sobre rodas, destinados as necessidades do município 
de Caaporã-PB. Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, 
na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Propostas 
e Documentação: no endereço acima, no dia 25 de agosto de 2016 até às 08:30 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 09 de agosto de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Caja-

zeiras -PB.
Após análise técnica da proposta realizada pela SEPLAN que afirma a conformidade da proposta 

apresentada pela licitante vencedora, chegou-se ao seguinte resultado:
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
BRASEM INCORPORACOES LTDA - Valor: R$ 943.869,38.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-2534. Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 11 de Agosto de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 004/2016

REGISTRO CGE Nº 16-60000-2, de 11/08/2016-PROC. Nº 951/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraiba S/A- EMEPA-PB, CNPJ nº 09.295.684/0001-

70, Inscrição Estadual nº 16.078.084-5, com sede na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), 
Km-07, jacarapé, João Pessoa-PB, Caixa Postal 275- CEP-58.000-000, torna ao conhecimento público 
que realizará LEILÃO PÚBLICO Nº 004/2016, conforme o seguinte:

OBJETIVO: Alienação de 83 (oitenta e três) animais, dentre CAPRINOS E OVINOS  apresentados em 
72 (setenta e dois) lotes, assim distribuídos por raça e sexo: CAPRINOS: Savana – 04 (quatro) machos; 
Anglo-Nubiana – 03 (três) machos e 06 (seis) fêmeas;   Parda Alpina - 01 (um) macho;  Boer – 12 (doze) 
machos e  06 (seis) fêmeas; British Apline – 03 (três)  machos e Saanen – 03 (três) machos;  OVINOS:  
Dorper – 21 (vinte e um) machos  e 05 (cinco)  fêmeas;   Dâmara – 06 (seis) machos e  Santa Inês – 04 
(quatro) machos e  09 (nove) fêmeas, avaliados em R$ 94.450,00 (noventa e quatro mil quatrocentos 
e cinquenta reais). O leilão será comandado pelo Leiloeiro Administrativo, designado pela Portaria nº 
012/2016, de 22/01/2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 23/01/2016; bens de propriedade 
da EMEPA-PB. 

LOCAL, DATA e HORÁRIO: Estação Experimental Pendência, localizada na Zona Rural do município 
de Soledade-PB, no dia 27 de agosto de 2016, às 10:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em espécie ou cheque nominativo à EMEPA-PB com desconto 
de 5% (cinco por cento) ou a prazo, em 06 parcelas iguais (1 parcela à vista + 5 parcelas para 30, 60, 
90,120 e 150 dias da data do leilão, em cobrança bancária). Não serão aceitos cheques de terceiros. 
Entrega dos bens arrematados, mediante efetivação do pagamento da 1ª parcela ou do valor a vista ou 
seja, após a devida compensação bancária no caso de pagamneto em cheque.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Estaduais nº 9.697/2012 e 
9.821/2012.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Toda e qualquer pessoa física ou jurídica no gozo de suas obriga-
ções civis, desde que adimplentes junto a EMEPA, não inscritas no CAFIL (Lei Estadual nº 9.697/2012) 
e que cumpra o regulamentado na Lei Federal  nº 9.854/99.

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEPA-PB, no horário das 08 às 14 horas (2ª a 6ª feira) pelos 
fones 83-3198-0650/0666/0666/3218-8100/8101-Ramal 244, pelo fax 83-3198-0667, ou pela internet no 
site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais.

João Pessoa-PB, 11 de agosto de 2016.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB 

Portaria nº 21/2016 – Publicada no DOE em 25/02/2016.
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N161/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO,  para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou 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 31/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ração para peixes, destinado a Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 16-00610-3
João Pessoa, 11 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00638-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016 torna público que em razão no Termo de Referência, FICA ADIADO, 
sem previsão de nova data o Pregão Eletrônico nº 012/2016. Objeto: Registro de Preços visando à 
aquisição futura de Lacres Anti-Fraude com logótipo da Cagepa para instalação na porca do tubete 
do hidrômetro nos diâmetros de 1/2”, 3/4” e 1”, destinados aos Regionais da Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba - CAGEPA. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  2.08.007/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 16 de setembro de 2016, 
licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob   Nº 2.08.007/2016, tipo MENOR PREÇO, tendo como OBJETO 
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL – MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
DE SANTA ROSA(SINCONV Nº 760070, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e 
demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 11 de agosto de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 192/2016           PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016
DATA DE ABERTURA: 26/08/2016 – ÀS 10hmin.
OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL 

DA LIMPEZA URBANA.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson Fausto, nomeado por 

portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 164/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará a disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Virgíneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Fonte de Recurso/Dotação 
Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
13h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 11 de Agosto de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA –
3ª Vara Federal 

Edital de Citação
EDITAL DE CITAÇÃO (Nº 4058200-875574)

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS – ART. 257,III, CPC
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 36.166,06 (trinta e seis mil e sessenta e seis reais e seis 

centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.  
FINALIDADE: CITAÇÂO da parte Ré acima identificada MARIA REGINA MIRANDA, CPF: 

610.991.202-68, nos termos do art. 701, caput e 702 do CPC, para pagar a dívida reclamada no 
prazo de 15 (quize) dias, ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, 
contadas do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital. 

ADVERTÊNCIA -1: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas (art. 
70, caput, §1º do CPC).

Processo: 0800440-97.2015.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
ALINE CAVALCANTI FELINTO - Diretor de Secretaria
Data e hora da assinatura: 25/07/2016 13:15:13
Identificador: 4058200.1006360
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/Consul-

taDocumento/listView.seam



COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS
CNPJ nº 15.147.499/0001-31

NIRE 25 300010746
AVISO AOS ACIONISTAS

GRUPAMENTO DE AÇÕES
Companhia Tropical de Hotéis (“Companhia”) informa a seus Acionistas que, em Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2016, foi aprovado o grupamento da totalidade 
das ações representativas do seu capital social, conforme os seguintes termos e condições:

Grupamento de Ações: as 1.007.439.187 (um bilhão sete milhões, quatrocentos e trinta e nove 
mil, cento e oitenta e sete) ações, sendo 890.858.130 (oitocentas e noventa milhões, oitocentas 
e cinquenta e oito mil, cento e trinta) ações ordinárias e 116.581.057 (cento e dezesseis milhões, 
quinhentos e oitenta e uma mil cinquenta e sete) ações preferenciais, estas subdivididas em duas 
classes, a saber: 9.959.908 (nove milhões, novecentas e cinquenta e nove mil, novecentas e oito) 
classe “A” e 106.621.149 (cento e seis milhões, seiscentas e vinte e uma mil, cento e quarenta e 
nove) classe “B”, foram grupadas na proporção de 30.000:1 (trinta mil para uma). Assim, o capital 
social da Companhia passa a ser representado por 33.581 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e 
uma) ações, sem valor nominal, sendo 29.695 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e cinco) ações 
ordinárias e 3.886 (três mil, oitocentas e oitenta e seis) ações preferenciais, estas subdivididas em 
duas classes, a saber: 332 (trezentas e trinta e duas) ações classe “A” e 3.554 (três mil, quinhentas 
e cinquenta e quatro) ações classe “B”, sem que haja qualquer alteração no valor total do capital 
social ou nos direitos conferidos por essas ações aos seus titulares.

Preservação da Base Acionária da Companhia: Aos acionistas cujas ações somadas não com-
pletem 30.000 (trinta mil) ações, que manifestarem interesse em continuar integrando o quadro 
acionário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente Aviso aos Acionistas, a 
acionista controladora, Varig Participações em Serviços Complementares S.A., venderá, ao preço 
simbólico de R$ 0,01 (um centavo de real), as ações necessárias à superação das frações e à 
consequente aquisição de 1 (uma) nova unidade de capital após o grupamento. Para que possam 
exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede da Companhia, na 
Cidade de João Pessoa, PB, na Avenida Almirante Tamandaré nº 229, Praia do Tambaú, e apresentar 
o Formulário de Manifestação de Interesse, que pode ser solicitado através do endereço eletrônico 
ass.jur@tropicalhotel.com.br, devidamente preenchido e assinado.

Alienação das Frações Remanescentes: Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação 
por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações detidas pelos acionistas serão grupadas em 
números inteiros e adquiridas pela acionista controladora, pelo preço de R$ 0,01 (um centavo de real) 
por ação, considerada a quantidade de ações antes do grupamento. O valor devido aos acionistas 
detentores das frações será creditado nas suas respectivas contas bancárias. Para os acionistas 
cujas contas estejam paralisadas ou com o cadastro desatualizado, o valor da alienação das frações 
será mantido à disposição na Companhia, pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da presente data.

As frações de ações ordinárias e preferenciais eventualmente remanescentes após o procedi-
mento previsto no item precedente serão consideradas canceladas para todos os efeitos.

João Pessoa, PB, 11 de agosto de 2016.
Companhia Tropical de Hotéis

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 663, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ABRAÃO GUEDES DA SILVA, 
matrícula nº 181.578-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016710-6/2016 -  Apenso n° 0014241-3/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 659, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. AERTON BARBOSA SOUSA, matrícula nº 
169.815-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016720-7/2016 -  Apenso n° 0014211-0/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. AMANDA NEVES DA SILVA, matrícula nº 
181.304-8 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016717-4/2016 -  Apenso n° 0014212-1/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 699, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ANGELA RITA ROSA DA SILVA, 
matrícula nº 169.310-7 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016853-5/2016 – Apenso n° 0009659-2/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 667, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ANGÉLICA DE FÁTIMA SILVA, 
matrícula nº 181.042-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016704-0/2016 – Apenso n° 0014206-4/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 655, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CILEZILDA PINHEIRO DA SILVEIRA 
VIEIRA, matrícula nº 135.412-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala 
da CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016884-0/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 656, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO 
SILVA, matrícula nº 141.999-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala 
da CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016878-3/2016 – Apenso n° 0009673-7/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº714, de 07 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 24 de julho de 2016, INTIMA a Sra. Eva Maria Olimpia Maia Linhares, 
matrícula nº 169.374-3, comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 18 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0017066-2/2016 – Apenso n° 0014137-7/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº713, de 07 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMA a Sra. Jaqueline Alcione Barbosa dos Santos, 
matrícula nº 181.311-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 18 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0017065-1/2016 – Apenso n° 0014110-7/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 695, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LAISE DANTAS BARRETO, matrícula nº 
182.130-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016867-1/2016 – Apenso n° 0014280-6/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 685, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUANA BARBOSA DA SILVA, matrícula nº 
174.715-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016907-5/2016 – Apenso n° 0010379-2/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 700, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUZIMAR BASTOS LISBOA, matrícula nº 
131.212-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016851-3/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº715, de 07 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMAA Sra.Márcia Maria Gomes da Silva, matrícula 
nº 171.455-4, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Adminis-
trativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 
14:00 horas do dia  18 agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0017070-6/2016 – Apenso n° 0014103-0/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº716, de 07 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMA a Sra. Maria Ivani de Sousa Pereira, matrícula nº 
180.182-1acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 18 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0017072-8/2016 – Apenso n° 0014097-3/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 678, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. MARINETE MEDEIROS DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 151.244-7 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016644-3/2016 -  Apenso n° 0015657-6/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 703, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. WALDENIRA CARVALHO DE ALMEIDA 
MONTENEGRO, matrícula nº 165.021-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra insta-
lada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016842–3/2016 -  Apenso n° 0009687-3/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 11 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 701, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ZENÓBIA MARIA DA SILVA, matrícula nº 
690.376 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 25 de agosto de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016847-8/2016 – Apenso n° 0014301-0/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.

João Pessoa, 10 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-

TRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 

0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 
2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 FUNDO DE MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2040 MANUT. DO PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE 
12 365 0060 2042 MANUT. E ADMINISTRAÇAO DE CRECHES 12 306 0080 2044 FORNECIMENTO 
E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 12 361 0050 2092 PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JO-
VENS E ADULTOS 12 365 0060 2113 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 366 0070 
2114 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 365 0060 2891 MANUT. 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00040/2016 - 04.08.16 - FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRAN-

CISCO - R$ 376.174,04
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, 

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena:04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. 

DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 
361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. 
FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0050 2039 FUNDO DE MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2040 MANUT. DO 
PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE 12 365 0060 2042 MANUT. E ADMINISTRAÇAO 
DE CRECHES 12 306 0080 2044 FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 
12 361 0050 2092 PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 365 0060 2113 MANUT. 
DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 366 0070 2114 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 12 365 0060 2891 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00041/2016 - 04.08.16 - FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRAN-

CISCO - R$ 234.719,72
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00024/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAU-

CHUTAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA HELENA.

ABERTURA: 28/07/2016 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 28/07/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO 
FRANCISCO - R$ 376.174,04.

Santa Helena - PB, 04 de Agosto de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO 
FRANCISCO - R$ 234.719,72.

Santa Helena - PB, 04 de Agosto de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 28 de Julho de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:15 horas do dia 25 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir 
as necessidades deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32941112.
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 11 de Agosto de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016
OBJETO: Contratação visando a aquisição parcelada de material esportivo, destinados a atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 25 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 11 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 26  de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 03 de Agosto de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE 
A CPL – Comissão Permanente de Licitação, representado pelo Presidente Srº Jose Giliardi 

de Abreu e Comissão Permanente de Licitação nomeado pela Portaria nº 001/2016, vem através 
deste informar que a empresa AQ CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 03.196.316/0001-99  Contrato 
125/2016 Declarada de INEDONEA junto ao município de Serra Grande – PB pela não execução 
do serviço e não apresentou defesa.   

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 0002/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Ampliação das Escolas Municipais Luiz Miguel de Abreu e Joaquim Rodrigues do 

Nascimento no município de Serra Grande - PB.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no 

horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.
Serra Grande - PB, 11 de agosto de 2016.

Jose Giliardi de Abreu
PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESCISAO CONTRATUAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB, vem através deste informar A RES-

CISAO UNILATERAL do Contrato 125/2016 com a empresa AQ CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 
03.196.316/0001-99 pelo não cumprimento da execução do serviço supracitado.   

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 0002/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Ampliação das Escolas Municipais Luiz Miguel de Abreu e Joaquim Rodrigues do 

Nascimento no município de Serra Grande - PB.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no 

horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.
Serra Grande - PB, 11 de agosto de 2016.

Jose Giliardi de Abreu
PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇAO PROCESSO 
A CPL – Comissão Permanente de Licitação, representado pelo Presidente Srº Jose Giliardi 

de Abreu nomeado pela Portaria nº 001/2016, vem através deste informar A REVOGAÇÃO DO 
PROCESSO pelo não cumprimento da execução do serviço supracitado.   

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 0002/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Ampliação das Escolas Municipais Luiz Miguel de Abreu e Joaquim Rodrigues do 

Nascimento no município de Serra Grande - PB.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no 

horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.
Serra Grande - PB, 11 de agosto de 2016.

Jose Giliardi de Abreu
PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO JUJGAMENTO DA PROPOSTA PREÇOS 
E TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da Presidente da CPL, torna publico para os interessados o 
resultado do julgamento da proposta de preços e técnica da Tomada de Preços Nº 003/2016. Objeto: 
Contratação de empresa do ramo para executar serviços de planejamento, elaboração e realização 
de concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de pessoal da Prefeitura M. 
de Livramento/PB. Em seguida, a presidente publicou os seguintes resultados: A Pessoa Jurídica: 
Hugo da Luz Brasil EPP, CNPJ: 08.927.285.0001-12, apresentou proposta de técnica (envelope nº 
02) com pontuação de 147,0 pontos, e Proposta de preços (envelope nº 03) contendo valor global 
de R$ 142.500,00 (Cento e Quarenta e dois mil e quinhentos reais).

Livramento/PB, 20 de julho de 2016.
Rejane Marinheiro de Souza- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2016 – Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de 

Bayeux e EDCOL ED Construções Ltda - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para construção de uma Creche Proinfância tipo 2 Convencional no município de 
Bayeux. Aditivo: Acréscimo de novos serviços no percentual de 24,08% sobre o valor contratado, 
ficando acrescido em R$ 252.959,89 passando-se seu valor original de R$ 1.050.567,50 para R$ 
1.303.527,39. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta do 
Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015. Assinatura: 10/08/2016.

Bayeux/PB, 10 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2016 – Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux e 
EDCOL ED Construções Ltda - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção 
civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Dantas - Jardim 
Aeroporto em Bayeux. Aditivo: Acréscimo de novos serviços no percentual de 49,86% sobre o valor 
contratado, ficando acrescido em R$ 70.029,06 passando-se seu valor original de R$ 140.464,80 
para R$ 210.493,86. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta 
do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016. Assinatura: 10/08/2016.

Bayeux/PB, 10 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEIURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento do Pregão Presencial n° 00008/2016, para contratação de empresa para prestação de 
serviços de execução e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais 
junto aos sistemas SICONV, SIGPC, SUASWEB,SIMEC, e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
FABIANO DE CALDAS BATISTA – CNPJ nº 16.747.441/0001-91, com proposta com o valor mensal 
de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e com proposta no valor global de R$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais).

Aguiar - PB, 10 de Julho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento do Pregão Presencial n° 00009/2016, para contratação de empresa para prestação de 
serviços como facilitadores de oficinas de convívio no serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania, e ADJUDICO o seu objeto 
à empresa FABIANO DE CALDAS BATISTA ME – CNPJ nº 16.747.441/0001-91, com proposta no 
valor global de R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

Aguiar - PB, 11 de Agosto de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 13:30 horas do dia 01 de setembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
especializada para reforma das Escolas Municipais Maria do Socorro Martins da Costa (Sítio Barra), 
Escola da Sítio Lagoa Seca e do Sítio Estivas neste Município de Igaracy/PB, conforme edital e 
convênio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 11 de agosto de 2016.
João Bento da Silva Junior

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 15:00 horas do dia 01 de setembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
especializada para reforma da Escola Municipal Nossa Senhora dos Remédios no Município de 
Igaracy/PB, conforme edital e convênio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 11 de agosto de 2016.
João Bento da Silva Junior

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de consultoria, de acordo com o Pregão Presencial nº 00008/2016. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: FABIANO DE CALDAS BATISTA. 
OBJETO: Contratação de empresa para objeto ou pessoa física para prestação de serviços de 

execução e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais junto aos 
sistemas (SICONV, SIGPC, SUASWEB, SIMEC) do município de Aguiar, atendendo solicitação da 
Secretaria de Administração, anexo I e Termo de Referência.

VALOR MENSAL R$: 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
VALOR GLOBAL R$: 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 11 de Agosto de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08101/2015 PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a empresa AUTO CENTER PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA: 
Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, proveniente da adesão a Ata 
de Registro de Preços nº 009/2015/PMC, da Prefeitura Municipal de Cuité - PB, 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 90 (Noventa) dias no contrato 
acima mencionado, com vigência de 04 de Agosto de 2016 a 02 de Novembro 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 25 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE KIT’S NATALIDADES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 11 de Agosto de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 12 de agosto de 2016Publicidade
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