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ANIverSárIo de MANGABeIrA

CrISe HídrICA

SuSPeItAS SoBre o IMPeACHMeNt

O presidente interino terá que dar explicações à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff.  PÁGInA 14

O governador Ricardo Coutinho reuniu-se ontem com o ministro 
da Integração Nacional, Helder Barbalho, e confirmou a liberação 
de R$ 7 milhões para construção de adutoras na Paraíba.  PÁGInA 3
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oEA notifica
Michel Temer

“BoMBEIRo DE Aço” Competição em homenagem aos 18 anos do Batalhão de Busca e Salvamento do 
Corpo de Bombeiros da Paraíba atraiu a atenção de quem passava pelo Ponto de Cem Réis.  PÁGInA 6

Governo garante
R$ 7 mi para obras A expectativa dos 

organizadores é reunir 
mais de 30 mil pessoas 
este ano. PÁGInA 17

Crianças e adultos da 
banda “6 de Junho” vão 
recepcionar os passageiros 
hoje no terminal.  PÁGInA 7

Parada do
Orgulho LGBT 
será domingo

Apresentação cultural
marca aniversário do 
Aeroporto Castro Pinto

joão PeSSoAreCePção

Ator que interpretava 
a irrevente personagem 
Biuzinha morreu 
ontem, depois 
de cinco dias 
internado.  
PÁGInA 9

PB despede-se de 
Adeilton Pereira
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Esportes

4o ouRo Do BRAsIl A dupla Martine Grael e Kahena Junze 
conquistou a medalha na classe 49er FX da vela.  PÁGInA 8

Juliano Moreira inaugura ampliação
A vice-governadora Lígia Feliciano entregou as obras 

de reforma do Espaço de Atenção à Crise.  PÁGInA 7

Criada em 
1983, Biuzinha 
tornou-se 
uma das 
personagens 
mais carismáticas 
do teatro 
paraibano

Saúde mental
Foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo



Quem combateu um golpe militar, na 
teoria e na prática, e sobreviveu à repressão 
dos “anos de chumbo”, não pode nem irá se 
calar diante de um golpe parlamentar que 
atenta exatamente contra a democracia, 
cuja conquista consumiu vidas e traumati-
zou, para sempre, centenas de pessoas.

É com essa disposição, de estar pes-
soalmente diante de seus algozes, enca-
rando-os diretamente nos olhos, que a 
presidente afastada Dilma Rousseff irá à 
longa sessão do Congresso Nacional, que 
se inicia no dia 25 deste mês, na qual será 
procedido o julgamento final do processo 
de impeachment.

Assessores afirmam que não há uma 
data fixa para o comparecimento de Dilma 
– o julgamento vai até o dia 30-, mas a base 
de apoio, no Congresso, dá como favas con-
tadas a presença. Até porque, a resolução 
de ir pegou bem, sendo a deliberação con-
trária perigosa, por insinuar admissibili-
dade de culpa.

A decisão tomada por Dilma, de não 
se furtar a comparecer ao seu julgamento, 
surpreendeu apenas quem não conhece a 
personalidade guerreira e o histórico de 
lutas da presidente petista. Quando se es-
perava um retraimento, Dilma recrudes-
ceu na sua defesa, com uma argumentação 
convincente.

O afastamento do cargo deu a presi-
dente o tempo necessário para avaliar me-
lhor os aspectos jurídicos e políticos que 
revestem as acusações que lhe foram im-

putadas: tomar empréstimos junto à insti-
tuição financeira controlada pela União e 
abertura de créditos sem autorização do 
Congresso.

Essa, aliás, será a pergunta fundamental 
que o presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Ricardo Lewandowski, 
fará aos senadores, de acordo com o rito do 
julgamento: a presidente da República, Dil-
ma Rousseff, cometeu os crimes de respon-
sabilidade de que está sendo acusada?

Uma parte da seara petista acredita 
que a carta divulgada pela presidente na 
terça-feira passada, no Palácio da Alvora-
da, intitulada “Mensagem ao Senado e ao 
povo brasileiro”, juntamente com o firme 
propósito de Dilma de marcar presença no 
Congresso, amplia a possibilidade de re-
versão do placar.

Como se sabe, pelas regras do julga-
mento, se pelo menos 54 senadores dis-
serem “sim” ao impeachment, Dilma será 
afastada definitivamente da Presidência 
da República, além de ficar inelegível por 
oito anos, contados a partir do fim de 2018, 
quando o seu mandato, legalmente, estaria 
encerrado.

Se o número de votos favoráveis à 
saída for menor que 54, o processo será 
arquivado e Dilma reassumirá a Presi-
dência. Antes, vai exibir, da tribuna, as 
“provas irrefutáveis” que, segundo ela, 
provam a sua inocência. Será como na 
canção de Chico Buarque: “Olhos nos 
olhos, quero ver o que você diz”.

Editorial

Cara a cara
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LíNgUA FERINA 

PT RECRUDESCE CAMPANhA PARA DEFENDER LULA

A dissidência dentro do PMDB, 
quanto à disputa eleitoral em 
João Pessoa, vem crescendo. 
Seguindo o exemplo de Vene-
ziano Vital e Nabor Wanderley, 
o presidente da Juventude 
do PMDB e candidato a verea-
dor, Dihêgo Amaranto, decidiu 
apoiar a candidatura de Cida 
Ramos (PSB). Até adesivou o 
seu carro com material da so-
cialista, mostrando que não vo-
tará na chapa governista, como 
quer o senador José Maranhão.

Um dia após o ministro Gilmar 
Mendes dizer que a Lei da Ficha 
Limpa “foi feita por bêbados”, 
referindo-se à elaboração do 
texto, o presidente da OAB 
nacional, Carlos Lamachia, 
condenou as declarações. “A 
linguagem usada por ele não 
se coaduna com a postura de 
um magistrado, notadamente 
de um ministro do STF. A socie-
dade aguarda do ministro uma 
proposta para aperfeiçoar o 
texto dessa legislação”. 

A assessoria jurídica da Co-
ligação Por Amor à Campina, 
do prefeito Romero Rodri-
gues (PSDB), negou ontem 
que o prefeito tenha partici-
pado da inauguração de um 
poço artesiano no Parque 
da Liberdade, ato que fere 
a legislação eleitoral. Afirma 
que o gestor teria feito uma 
“simples vistoria” na obra 
e afirma que vai processar 
sites que divulgaram a in-
formação.  

Se alguém ainda tinha dúvidas de que a Paraíba – e outros estados do Nordeste – seria retaliada pelo 
governo interino de Michel Temer, certamente, não tem mais. A decisão de retirar dos governadores a 
execução de ações contra a seca nos estados, transferindo-as para o sucateado Departamento Nacional 
de Obras Contra a Secas (Dnocs), soa a manobra para controlar a liberação de verbas. Ainda mais que é o 
PMDB que administra o órgão federal. Quem não for aliado do governo interino será castigado na mesma 
medida que a seca o faz na região. O dinheiro deverá ser liberado a conta-gotas.  

A vereadora Sandra Marrocos (PSB) 
voltou a cobrar ontem, no Plenário da 
Câmara Municipal, uma explicação da 
Prefeitura de João Pessoa quanto ao 
destino do dinheiro enviado pelo Gover-
no Federal para a implantação da Rede 
Cegonha, destinada a ações de humani-
zação de partos. “Não estou acusando 
ninguém, mas não sei se foi desviado ou 
devolvido por incapacidade de gestão”.

A cartilha publicada pelo PT lista dez violações que 
teriam sido cometidas contra o ex-presidente Lula, 
entre as quais “o direito a tratamento imparcial e à 
presunção da inocência e o direito à ciência de in-
quéritos e do acesso pleno aos autos, o que chegou 
a ser reconhecido pelo Conselho Nacional do Minis-
tério Público”. Também cita que o petista não teve 
“direito ao sigilo das comunicações com os advoga-
dos e ao sigilo das comunicações telefônicas”.

VIOLAÇõES CONTRA LULA ONDE ESTÁ O DINhEIRO

NOvA DISSIDÊNCIA

RETALIAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS

SITES PROCESSADOS

“Na ausência de provas, evidências 
ou testemunhos confiáveis, os algo-
zes de Lula submetem o ex-presiden-
te a uma série de constrangimentos 
e arbitrariedades, que violam não 
apenas suas garantias, mas os prin-
cípios do estado democrático de di-
reito, ameaçando toda a sociedade”. 
eis um trecho da cartilha lançada pela 
executiva Nacional do PT para denun-
ciar o que os petistas classificam de 
perseguição “ao maior líder político do Brasil”. Intitulada “A Caçada Judicial ao ex-presidente Lula”, 
a cartilha tem pretensões de ser um instrumento de resistência em níveis nacional e internacional. 
Tanto é assim que está sendo disponibilizada em três idiomas – além de português, francês, inglês 
e espanhol. Os argumentos contidos na publicação, cuja tiragem supera os 5 mil exemplares, estão 
embasados na petição que os advogados do ex-presidente protocolaram na Organização das Nações 
Unidas (ONU), no mês passado. Basicamente, diz que foi formado um complô, em que estariam envol-
vidos juízes, um ministro do STF, Gilmar Mendes, políticos de oposição ao PT e órgãos de comunicação, 
para desmoralizar o ex-presidente e tentar encontrar algo que possa levá-lo à condenação pela Jus-
tiça brasileira. O site do PT – www.pt.org.br – disponibiliza a cartilha em formato pdf. Lula se tornou 
réu, ao lado da presidente afastada Dilma Rousseff, em ação que o acusa de tentativa de obstrução 
da Justiça, no que diz respeito às investigações da Operação Lava Jato. 
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Uma olimpíada política e os seus vencidos

Um olho nas Olimpíadas, outro na Tevê 
Senado, a já diluída atenção da sociedade 
brasileira tenta  concentrar-se nos dois fenô-
menos mais importantes do momento para o 
país: Os jogos olímpicos e o processo de im-
peachment da presidenta Dilma Rousseff.

A coluna segue pautando o tema do im-
pedimento, porque é dele que sairão as mais 
duras consequências para a nossa vida por 
aqui. As Olimpíadas vão acabar, mas deixarão 
como lembrança, belas imagens de solidarie-
dade, de convívio entre os povos, de vitórias 
e de derrotas que poderão ser reparadas em 
Olimpíadas futuras. Já o impeachment vem 
produzindo profunda ruptura na democra-
cia, retrocessos visíveis nos direitos sociais, 
ao lado do agravamento de uma crise socioe-
conômica que está longe de ser solucionada.

A batalha agora travada no Senado da 
República construiu duas grandes narra-
tivas. A defesa, constituída por um peque-
no núcleo dos defensores da presidenta, 
firma pé na construção da narrativa do 
golpe. Os defensores do impeachment, 
por sua vez, sob o respaldo das centenas 
de páginas produzidas pelo relator Anas-
tasia, firmam sua convicção de que há um 
rito constitucional, há crimes de respon-
sabilidade, há a necessidade do afasta-
mento permanente da presidenta.

Se atentarmos bem para o desenrolar 
desse processo, veremos que a narrativa 
vencedora será aquela que tem aglutina-
do um maior número de defensores. Três 
decretos não numerados e uma pedalada 
fiscal, é ao que se resume agora o móvel do 

crime, onde claramente falta o dolo pedi-
do pela Constituição, falta a má-fé, e falta a 
responsabilidade direta da presidenta. En-
tretanto, tudo se encaminha para a confir-
mação dos resultados provisórios: A presi-
denta será afastada, perderá o mandato e se 
tornará inelegível por oito anos.

A pena é injusta e pesada demais, so-
bretudo quando se observa o currículo da 
maioria dos acusadores. Cerca de 35 deles 
são acusados de crimes muito mais graves 
do que os erros ocorridos no mandato que 
agora a presidenta irá perder, conforme 
tem apregoado incisivamente o senador 
Roberto Requião. Mais grave ainda, a classe 
política vive a sua pior crise de credibilida-
de, envolvida que está, em longos anos de 
práticas de corrupção e de crimes, peque-
nos e grandes.

As próximas duas semanas serão longas 
e decisórias. A presidenta já garantiu que vai 
ao Senado, como ela mesma diz, para se de-
fender. Naquela arena porém, não há mais 
defesa possível. Ficará para a história, a cena 
dramática de uma mulher, falando das suas 
dores, dos seus equívocos, das suas pedala-
das, para uma plateia em que predominarão 
os rictos de cinismo, de rancor, as mal disfar-
çadas expressões de uma maioria de senado-
res inteiramente devotada a um projeto polí-
tico que se firma à força, porque não contaria 
com o aval de nenhuma consulta popular.

Para a história, ficará a certeza de 
que nessa arena política, só há vencidos, 
num imenso país, a caminhar irremedia-
velmente para trás.

Artigo  Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Mais grave ainda, a classe política vive a sua pior crise de credibilidade, envolvida que 
está, em longos anos de práticas de corrupção e de crimes, pequenos e grandes.”
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Ricardo discute ações de combate à 
crise hídrica com o Governo Federal 
Reunião discutiu a liberação 
de recursos e andamento 
das obras no Estado

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nes-
sa quinta-feira (18), com 
o ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, 
em Brasília, para discutir 
a liberação de recursos e o 
andamento de obras para 
combater a crise hídrica que 
assola a Paraíba e o Nordes-
te. Na ocasião, o ministro in-
formou que em breve serão 
empenhados três planos de 
adutoras já aprovados pelo 
Governo Federal, no valor 
de aproximadamente R$ 7 
milhões, e que a execução de 
obras destinadas ao enfren-
tamento da seca será trans-
ferida para o Departamento 
Nacional de Obras Contra 
as Secas (Dnocs). Também 
participaram da audiência 
o deputado federal Wilson 
Filho e o senador Raimundo 
Lira, além do secretário da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, João 
Azevedo.

Após a audiência, Ri-
cardo Coutinho disse que 
as obras de implantação 
das adutoras de Carrapatei-
ras, Mãe d’Água, Santana de 
Mangueira, Piancó, São José 

de Piranhas e Monte Hore-
be, que faziam parte de vá-
rios planos de trabalho que 
o Governo do Estado tinha 
apresentado, serão realiza-
das pelo Dnocs por determi-
nação do Governo Federal. 
“Para nós o que interessa é 

que a obra seja feita. A ges-
tão do equipamento será do 
Estado, mas o Governo Fede-
ral preferiu fazer estas obras 
a partir do Dnocs. Isso não é 
um empecilho, porque o que 
queremos é ver a água che-
gando para a população que 

sofre com a seca”, comentou.
O governador ainda 

destacou que a Paraíba, em 
breve, terá o empenho de 
três planos que já estão apro-
vados pelo Governo Fede-
ral. São eles: Diamante/Boa 
Ventura, no valor de R$ 4,2 

milhões, a adutora de Pilões, 
com recursos na ordem de 
R$ 2,4 milhões, e Jericó/Mato 
Grosso, no valor de R$ 800 
mil. “Esses planos, que serão 
empenhados dentro desse 
processo da emergência hí-
drica, totalizam mais de R$ 7 

milhões para combate à seca. 
Somos um dos estados onde 
as adutoras de engate rápido 
estão sendo feitas com mais 
agilidade e assim que for em-
penhado, em uma semana, 
começaremos as obras feitas 
pela Paraíba e realizaremos 
essas ações que são essen-
ciais para todas estas cida-
des”, falou. 

“Na audiência foi tra-
tado com o ministro Helder 
Barbalho, a questão emer-
gencial da falta de água na 
Paraíba. Então foi discutida 
a necessidade urgente de li-
beração de recursos para a 
conclusão de algumas aduto-
ras de engate rápido e, prin-
cipalmente, foram incluídos 
no programa mais três muni-
cípios paraibanos que estão 
em colapso, que são Piancó, 
São José de Piranhas e Monte 
Horebe”, explicou o senador 
Raimundo Lira. 

O deputado federal Wil-
son Filho lembrou que há 
mais de quatro anos conse-
cutivos, a Paraíba está so-
frendo com os problemas 
decorrentes da seca. “Te-
mos que continuar buscan-
do recursos para que obras 
possam ser concluídas e a 
água chegue às residências 
dos paraibanos. Precisamos 
defender os interesses da 
Paraíba e a água é um bem 
essencial”, concluiu. 

Foto: Ministério da Integração

Ministro Helder Barbalho se comprometeu com a liberação de R$ 7 milhões para três planos de adutoras já aprovados

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) infor-
ma que estão abertas até 
esta sexta-feira (19) as ins-
crições para o Programa 
Jovem Senador 2016, des-
tinado a alunos do Ensino 
Médio de escolas públicas 
de todo o País, com idade 
até 19 anos. O tema da reda-
ção deste ano será “Esporte, 
Educação e Inclusão” e os 
vencedores, cada um de um 
Estado da Federação, par-
ticiparão de atividades no 
Senado, em Brasília, como 
“jovens senadores”. 

Os estudantes escolhi-
dos conhecerão de perto o 
Poder Legislativo e viven-
ciarão a experiência inédita 
de proporem seus próprios 
projetos de lei. Durante 
uma semana, os estudantes 
selecionados conhecerão o 
funcionamento da Casa Le-
gislativa, apresentando e 
discutindo projetos nas co-
missões e no plenário do Se-
nado Federal.

As escolas devem enviar 
as redações dos alunos selecio-
nados à SEE até esta sexta-feira 
(19). A SEE selecionará três 
redações para representar o 
Estado da Paraíba na etapa 
nacional. No Senado Federal, 
uma comissão julgadora será 
formada para selecionar os 
melhores textos de cada uma 
das Unidades da Federação e 
também o primeiro, o segun-
do e o terceiro colocados na-
cionais.

Conforme o regulamen-
to, a divulgação do resultado 
do concurso está prevista 
para 14 de outubro e o Pro-
grama Jovem Senador será 
realizado entre os dias 29 de 

novembro e 2 de dezembro, 
em Brasília. O projeto conta 
com o apoio do Ministério 
da Educação (MEC), do Con-
selho Nacional de Secretá-
rios de Educação (Consed) e 
das Secretarias Estaduais de 
Educação. 

Os autores das 27 me-
lhores redações são auto-
maticamente selecionados 
para vivenciar, em Brasília, o 
processo de discussão e ela-
boração das leis do País, si-
mulando a atuação dos sena-
dores da República. Outros 
prêmios também estão pre-
vistos para alunos e escolas.

Regulamento, ficha de 
inscrição, folha de redação 
definitiva, folheto de divul-
gação, cartaz, compilação 
das redações finalistas de 
2015 e carta do presidente 
do Senado compõem o kit 
do projeto. As escolas que 
não receberem o material 
poderão baixá-lo na página 
do Jovem Senador, no site: 
www.senado.gov.br/jovem-
senador.

Os professores que 
orientaram as redações 
vencedoras também parti-
ciparão do projeto na capi-
tal federal, acompanhando 
os alunos premiados e com 
uma programação especial. 

Dúvidas e sugestões so-
bre o Concurso de Redação 
do Senado e o Jovem Sena-
dor podem ser encaminha-
das para o Alô Senado - Cen-
tral de Relacionamento com 
o cidadão do Senado Federal, 
pelo telefone 0800 612211. 
Os interessados poderão li-
gar gratuitamente de qual-
quer ponto do País, das 8h às 
19h, de segunda a sexta.

A 1ª Câmara do Tribunal 
de Contas da Paraíba julgou re-
gulares, em sessão nessa quin-
ta-feira (18), licitações – na 
modalidade pregão presencial 
– das prefeituras de Cajazeiras 
e São José de Piranhas para 
aquisição de materiais médi-
cos e medicamentos. A deci-
são refere-se aos processos 
06538/14 e 06214/16, ambos 
com relatoria do conselheiro 
substituto Renato Sérgio San-
tiago de Melo.

A primeira, com recur-
sos do Fundo Municipal de 
Saúde de Cajazeiras, desti-
nou R$ 735 mil para compra 
de material radiológico e hos-
pitalar. E a segunda, pelo pre-
gão 007/2016, com recursos 
de R$ 1,3 milhão, objetivou a 
aquisição de remédios e ma-
terial odontológico, e perma-
nente, da Secretaria de Saúde 
de São José de Piranhas e do 
Programa Saúde da Família 
no município.

O exame dos processos 
04073/14 e 02795/12 resul-
tou na desaprovação da pres-
tação de contas, do ano de 
2013, do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Pitimbu; e, na 
aprovação – regular com res-
salvas – das contas do Instituto 
de Previdência de Alagoa Nova, 
relativas ao exercício 2011.

Três procedimentos licita-
tórios – um na modalidade pre-
gão presencial e duas dispen-
sas – da Prefeitura de Cacimbas 
foram julgados irregulares. To-
dos esses respectivos proces-
sos ( 07403/13, 09569/13 e 
12000/13) tiveram origem em 
denúncias de possíveis irregu-
laridades à época encaminha-
das ao tribunal.

A Câmara deu provimen-

to total ao recurso de reconsi-
deração da Prefeitura de João 
Pessoa, no processo 11388/14, 
interposto contra decisão da 
Corte em acórdão (AC1 TC 
0234/2015) emitido quando 
da apreciação da Avaliação das 
Práticas de Transparência da 
Gestão e da Lei de Acesso à In-
formação.

Foram adiados para a 
próxima sessão os processos 
05050/15 e 04587/13, rela-
cionados, respectivamente, às 
prestações de contas da Secre-
taria de Saúde de João Pessoa –
exercício 2013- e da Autarquia 
Especial Municipal de Limpeza 
Urbana, exercício 2012. E, tam-
bém, o processo 12185/14, 
referente à análise de obras 
realizadas pela Prefeitura de 
João Pessoa, durante o exercí-
cio financeiro de 2013.

Determinou-se, na sessão, 
o arquivamento dos proces-
sos 01506/06, da Companhia 
Estadual de Habitação Popu-
lar; 16593/13, da Companhia 
de Águas e Esgotos do Esta-
do; 02103/09, da Fundação 
Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência; e, 
também, o de nº 01318/14, 
da Universidade Estadual da 
Paraíba.Sob a presidência do 
conselheiro Fernando Catão, a 
sessão julgou também dezenas 
de processos relativos a pedi-
dos de registro de pensões e 
aposentadorias de servidores, 
e/ou seus dependentes. E fun-
cionou com as presenças do 
conselheiro Marcos Costa, e dos 
conselheiros substitutos Rena-
to Sérgio Santiago Melo e An-
tônio Gomes Vieira Filho. Pelo 
Ministério Público de Contas, 
atuou o subprocurador-geral 
Luciano Andrade Farias.

‘Jovens senadores’ podem 
se inscrever até sexta-feira

TCE aprova licitações na 
área de saúde no Sertão

ATÉ 19 ANOS DE IDADE DOIS MUNICÍPIOS

O ‘Hackfest Con-
tra a Corrupção’, pro-
movido pelo Ministé-
rio Público da Paraíba 
(MPPB), em parceria 
com a Universidade 
Federal de Campina 
Grande (UFCG) e com 
a Rede Paraíba de Co-
municação (Jornal da 
Paraíba), será aberto 
às 18h desta sexta-
-feira (19). O evento, 
que acontece na sede 
do Complexo do Minis-
tério Público em Cam-
pina Grande, ocorrerá 
em três dias: das 18h às 
22h desta sexta-feira; 
no sábado (20), das 9h 
às 20h; e no domingo 
(21), das 9h às 20h.

O MPPB disponibi-
lizou 50 vagas para es-
tudantes regularmente 
matriculados em insti-
tuições de Ensino Supe-
rior, mais precisamente 
nos cursos de Ciência 
da Computação (ou 
áreas afins), Direito, 
Design ou Arte e Mí-
dia, com disponibilida-
de para a participação 
integral nos três dias 
do evento; assim como 
experiência anterior 
que comprovasse habi-
lidades para contribuir 
na implementação de 
aplicativos na temática 
de combate à corrup-
ção ou em outras rele-
vantes.

Nesses três dias do 
evento, os estudantes 

vão participar de uma 
competição em que o 
principal objetivo é o 
desenvolvimento de 
aplicativos contra o 
mau uso do dinheiro 
público. O ‘Hackfest’, 
também chamado de 
hack day ou codefest, 
é uma maratona de 
programação na qual 
hackers se reúnem por 
longos períodos, com 
o objetivo de explorar 
dados abertos, desven-
dar códigos e sistemas 
lógicos, além de discu-
tir novas ideias e de-
senvolver projetos de 
software ou até mes-
mo de hardware. Por 
ser um evento público, 
a maratona dá visibili-
dade e transparência a 
essas atividades, além 
de divulgar os novos 
produtos gerados.

O ‘Hackfest Contra 
a Corrupção’ está sen-
do realizado por meio 
do Núcleo de Gestão 
do Conhecimento do 
MPPB e com o apoio 
da Associação Paraiba-
na do Ministério Públi-
co (APMP). A parceria 
do Ministério Público 
da Paraíba é com o 
Laboratório Analytics, 
do Departamento de 
Sistema e Computa-
ção, do curso de Ciên-
cia da Computação da 
Universidade Federal 
de Campina Grande 
(UFCG).

MPPB abre evento 
contra a corrupção 

HACKFEST
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Políticas

Sandra Marrocos faz alerta em 
defesa dos direitos trabalhistas
Vereadora aponta risco de 
extinção dos direitos pelo 
governo interino Temer

FOTO: Luciana Urtiga/CMJP

A defesa do Estado De-
mocrático de Direito foi o tema 
principal do pronunciamento 
da vereadora Sandra Marro-
cos (PSB) na tribuna da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), na sessão ordinária 
dessa quinta-feira (18). A par-
lamentar fez um alerta sobre a 
reforma trabalhista que se pre-
tende instituir no País. 

“Estamos onde sempre 
estivemos, no campo demo-
crático e popular, ao lado da 
defesa do Estado Democrático 
de Direito. Sempre temos que 
colocar que o Parlamento é 
um dos poderes mais fascinan-
tes da democracia, por ser um 
espaço para se discutir as de-
mandas da sociedade. Estamos 
vivendo um momento especial 
e particular dentro do proces-
so da democracia representa-
tiva. Você pode dizer o que lhe 
agrada. É um momento de ava-
liar o que está no cenário para 
escolha de um projeto político 
que lhe represente”, afirmou a 
vereadora. 

A parlamentar defendeu 
ainda que direitos trabalhistas 
consolidados, como o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), as férias, a contribui-
ção mensal para a Previdência 
Social, o 13º salário e a licen-
ça-maternidade, entre outros 

direitos, não sejam extintos. Se-
gundo ela, também existe uma 
proposta para se extinguir as 
universidades públicas. “Onde 
os filhos dos trabalhadores vão 
estudar? Vivemos uma ausên-
cia de saúde e educação com 
problemas de falta de medica-
mentos e de condições para se 
trabalhar”, alertou. 

“Escola Sem Partido”
A vereadora Sandra Mar-

rocos também abordou o pro-
jeto “Escola Sem Partido”, posi-
cionando-se contra tal medida 
e alegando que os professores 
ficarão proibidos de educar.

“Minha história é ética, 
reta e coerente. Não posso me 
calar diante de um projeto 
como o ‘Escola Sem Partido’, 
que pretende instituir a morda-
ça nos estabelecimentos de en-
sino de nosso País. Escola não 
tem que ter partido, mas não 

pode ter mordaça. Os professo-
res serão proibidos de educar. 
Os que defendem esse projeto 
criticaram o tema da redação 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), porque tratou 
sobre a violência contra a mu-
lher. Como admitir não discutir 
sobre as mulheres? Defende-
mos a igualdade com respeito 
às diferenças. Não abro mão da 
minha identidade: mulher, mãe 
e negra”, discursou.

A Justiça Eleitoral 
definiu na manhã de 
ontem as regras para a 
propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão 
visando às eleições de 
prefeito e vereadores 
no dia 3 de outubro 
deste ano, em Campi-
na Grande. O sorteio 
da propaganda para 
prefeito foi realiza-
do no Fórum Eleitoral 
Desembargador Evan-
dro de Sousa Neves, 
em reunião presidida 
pela juíza Érica Ta-
tiana Amaral de Frei-
ras, coordenadora da 
propaganda eleitoral 
em rádio, TV e redes 
sociais, com a presen-
ça de dirigentes das 
emissoras de rádio e 
TV; representantes das 
coligações de partidos 
que estão disputando 
as eleições e profissio-
nais de imprensa.    

De acordo com o 
sorteio coordenado 
pela juíza Érica Ta-
tiana, titular da 71ª 
Zona Eleitoral,  o Par-
tido do Socialismo e 
Liberdade (PSol), cujo 
candidato a prefeito 
é o  professor David 
Lobão,  vai abrir a 
programação do Guia 
Eleitoral no rádio e 
televisão no primeiro 
turno da campanha 
eleitoral de 2016.

Na sequência 
vem a Coligação Pra 
Mudar Campina, en-
cabeçada pelo PSB, 
tendo como candida-
to Adriano Galdino; 
o Partido Ecológico 
Nacional (PEN),  com 
o ex-deputado Wal-
ter Brito na condição 
de candidato;  Coliga-
ção Por Campina, Por 
Você, com Artur Boli-
nha Almeida, do PPS; 
Coligação Por Amor 
a Campina encabeça-
da pelo PSDB, tendo 
o atual prefeito Ro-
mero Rodrigues como 
candidato à reeleição; 
e finalmente a Coliga-
ção Campina Pensan-
do Grande, encabeça-
da pelo PMDB, tendo 
como candidato o de-
putado federal Vene-
ziano Vital do Rêgo.

O maior tempo, 3 
minutos e 41 segun-
dos, ficou para o can-
didato da coligação 
Por Amor a Campina, 
Romero Rodrigues 
(PSDB). Em segui-
da, com 3 minutos e 
15 e segundos, ficou 
com Adriano Galdino 
(PSB), candidato da 
coligação Pra Mudar 
Campina.

O  deputado Ve-
neziano Vital do Rêgo  
(PMDB), da coligação 
Campina Pensando 
Grande, terá dois mi-
nutos de propaganda 
eleitoral gratuita. Ar-
tur Bolinha (PPS), da 
coligação Por Cam-
pina, Por Você ficou 
com 30 segundos, se-
guido por David Lo-
bão (PSol), com 15 
segundos, e Walter 
Brito Neto (PEN), com 
13 segundos.

Divisão
No primeiro tur-

no, o Guia Eleitoral de 
televisão será gerado 
pelas TVs Borborema, 
Itararé e Paraíba. As 
três emissoras dividi-
rão o período de 35 
dias de propaganda. 
De 26 de agosto a 6 
de setembro com a TV 
Borborema; de 7 a 18 
de setembro, com a TV 
Paraíba; e de 19 a 29 
de setembro com a TV 
Itararé.

A mesma ordem 
será seguida pelas Rá-
dios Campina Grande 
FM, Rádio Correio FM 
e Rádio Panorâmica 
FM na geração do Guia 
Eleitoral radiofônico. 
Os candidatos a pre-
feitos terão tempo de 
10 minutos,  divididos 
de acordo com a repre-
sentação parlamentar 
de cada coligação que 
está na disputa.

Os candidatos a 
vereador terão inser-
ções  30 e 60 segundos 
na programação diá-
ria das emissoras de 
TV e rádio, correspon-
dendo a 70 minutos 
diários na campanha 
para a Câmara de Ve-
readores de Campina 
Grande.

Caso ocorra se-
gundo turno, o horá-
rio eleitoral  no rádio 
ficará a cargo das Rá-
dios Borborema e Ca-
riri AM, no período de 
4 a 28 de outubro. A 
propaganda começará 
exatamente 48 horas 
após a proclamação 
dos eleitos para a Câ-
mara Municipal.  Será 
mantido o tempo de 
10 minutos para os 
candidatos que dis-
putarem o segundo 
turno, de acordo com 
a representação par-
lamentar de cada co-
ligação. Em caso de 
segundo turno, não 
sendo possível a divi-
são igualitária dos dias 
de transmissão na TV, 
o dia excedente ficará  
sob a responsabilidade 
da emissora definida  
para a geração do pri-
meiro turno.

Justiça define horário 
da propaganda eleitoral

EM CAMPINA GRANDE

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

AGENDA DOS CANDIDATOS

6h30 – Panfletagem no cruzamento da 
Avenida Vasco da Gama com a Avenida 
João Machado
17h – Bandeirão no cruzamento da Ave-
nida Pedro I com a Avenida Maximiano de 
Figueiredo
19h – Inauguração do Comitê Central do 
candidato na esquina da Avenida Pedro I 
com a Avenida Maximiano de Figueiredo 
(ao lado da Praça da Independência).

6h - Adesivagem e panfletagem
8h - Gravação de guia eleitoral
15h - Reunião na Comunidade Santa Bárbara, na 
Rua Josefa Faria do Nascimento, no Valentina de 
Figueiredo
17h - Reunião com sem-tetos na Rua São João 
Batista (vizinho a UPS da comunidade Bola na 
Rede), no Bairro dos Novais
18h - Calourada dos Estudantes de Medicina da FA-
CENE/FAMENE, na Chácara Panorâmica, no Altiplano
18h30 - Caminhada da Verdade no Jardim Planalto, 
com concentração em frente ao supermercado 
Bem Mais de Oitizeiro.
19h30 - Inauguração do comitê do candidato a 
vereador Tibério Limeira (PSB), na Avenida Epitácio 
Pessoa (ao lado da concessionária da KIA Motors).
20h - Inauguração do comitê da candidata a ve-
readora Sandra Marrocos (PSB), na Rua Empresário 
João Rodrigues Alves, no bairro dos Bancários.
20h30 - Lançamento da candidatura a vereador 
de Ricardo Fernandes (PTB), no Hotel Netuanah, 
na Avenida Cabo Branco.

6h – Panfletagem
8h – Despachos administrativos
10h – Entrevista para emissora de rádio
10h30 – Entrevista para emissora 
de televisão
14h – Gravação do guia eleitoral
17h – Inauguração do comitê eleitoral, 
na Avenida Epitácio Pessoa
19h – Caminhada da Vitória na Torre, 
com concentração no encontro das 
Avenidas Rui Barbosa e Juarez Távora

9h – Visita a locais de votação das 
eleições no Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação do Município de João 
Pessoa (Sintem)
14h – Seminário dos 10 anos da Lei 
Maria da Penha, no Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB)

Charliton Machado (PT)

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Victor Hugo (PSol)

Na sessão ordinária des-
sa quinta-feira (18), o juiz-
membro Breno Wanderley Cé-
sar Segundo, diretor da Escola 
Judiciária Eleitoral da Paraíba 
(EJE-PB) “Desembargador 
Flodoardo Lima da Silveira”, 
lançou oficialmente a cam-
panha “Voto Vendido, Povo 
Vencido”, fruto de um projeto 
de mesmo nome, criado em 
2010, que se transformou no 
ano de 2012, em Programa 
Institucional da Escola, por 
meio de ministração de pa-
lestras em escolas públicas 
e privadas, distribuição de 
panfletos, cartilhas temáticas, 
adesivos de automóveis, etc.

A campanha tem por 
objetivo conscientizar a po-
pulação acerca do exercício 
da cidadania de forma trans-
parente, visando atenuar, ou 
mesmo cessar, a corrupção de 
eleitores e agentes políticos.

A EJE iniciou, na última 
terça-feira (16), a Campanha 

2016, inaugurando suas ativi-
dades na Escola Cônego Ma-
tias Freire – Torre, com pales-
tra e distribuição de panfletos.

A EJE conta com a vo-
luntariedade de servidores 
do TRE, vocacionados para a 
realização dos trabalhos. E a 
partir deste ano contará com 
a participação artística do 
grupo de artes “Voto Secre-
to”, composto por servidores 
do TRE-PB.

Programação
Nesta sexta-feira (19), a 

EJE-PB ministrará palestra 
para alunos da Escola Públi-
ca Úrsula Lianza – Tambiá, às 
10h, na Sala de Treinamen-
to da Secretaria de Gestão 
de Pessoas (SGP/TRE-PB). 
No sábado (20), acontece-
rá panfletagem no Mercado 
Central, das 8h às 14h, e no 
domingo (21), a panfleta-
gem continua no Mercado de 
Mangabeira.

EJE lança campanha 
contra a venda do voto

“VOTO VENDIDO, POVO VENCIDO”

Após ser tema abordado 
junto à Presidência e aos de-
sembargadores do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, a judi-
cialização da Saúde e suas im-
plicações continuaram a ser 
debatidas no período da tar-
de, junto a magistrados das 
Varas da Fazenda Pública de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos, Sousa, Cajazeiras e 
Guarabira. Quem conduziu a 
discussão foi o conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Arnaldo Hossepian Sal-
les, que, entre assuntos rela-

cionados ao SUS, falou sobre 
a necessidade de sensibilizar 
a magistratura para as ques-
tões ligadas ao tema, que exi-
gem decisões urgentes.

“Queremos proporcionar 
ao magistrado no exercício 
da jurisdição a possibilidade 
de buscar informações sobre 
assuntos relacionados à Saú-
de, através de um organismo 
técnico efetivo”, ressaltou o 
conselheiro. A exposição do 
assunto continua nesta sexta-
feira (19), no Fórum Cível da 
Capital, às 9h.

Judicialização da Saúde 
é debatida com juízes

FAZENDA PÚBLICA

Parlamentar aproveitou sua fala na Câmara para atacar o projeto “Escola sem Partido”



Vice-governadora 
inaugura ampliação do 
EAC do Juliano Moreira
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Uma história de muito amor
REnAsCiMEnto

A história de Davi Luiz 
dos Santos seria mais uma en-
tre tantas que acontecem na 
Penitenciária de Psiquiatria 
Forense (PPF) da Paraíba, não 
fosse o fato dele ter passado 
16 anos recluso na unidade, 
onde por falta de documen-
tação e complicações de me-
mória, viveu sem que as pes-
soas soubessem ao menos o 
seu nome, ficando conhecido 
como “Zé da Silva” e poste-
riormente, “Zé Sem Nome”. 
Ontem, a sua família veio 
buscá-lo, resultado de um tra-
balho investigativo, intuitivo, 
persistente e de muita dedica-
ção por parte da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap) na procura da família 
do recluso, para que ele pu-
desse ter a oportunidade de 
no dia de ontem, voltar ao seio 
da família, que reside na cida-
de de Recife, em Pernambuco.  

Os irmãos de Davi Luiz 
- Luiza Maria dos Santos e Ed-
son Luiz dos Santos - estiveram 
no final da manhã de ontem, na 
PPF, para buscá-lo e com uma 
grande e perceptível alegria, 
seguiram em direção ao vizi-
nho Estado de Pernambuco 
com o irmão. Maria dos Santos, 
definiu a sua emoção: “Aconte-
ceu um milagre, ele ressuscitou 
para nós”. Adiante, a irmã de 
Davi Luiz, acrescentou: “Volto 
para casa  com a  sensação de 
que a nossa família agora está 
completa”, ressaltou.

No final da tarde de 
8 de outubro de 2015, 
um oficial de justiça 
chegou para cumprir 
um Alvará de Soltura. 
Ávido em trazer boa no-
tícia para aquele inter-
no que estava prestes a 
ganhar a liberdade. Foi 
grande seu espanto ao 
identificar um interno 
que não queria ao me-
nos vê-lo, quanto mais 
ganhar uma sonhada 
liberdade.

Depois de 16 anos 
de internamento, era 
muito raro que alguém 
ainda o estivesse pro-
curando, mas os servi-
dores do manicômio 
judiciário fizeram surgir 
uma nova esperança 
quando o setor psico-
lógico procurou ajuda 
profissional, com o che-
fe de gabinete da Seap 
- que é investigador por 
profissão, Paulo Sérgio 
Lopes Angelim.

Na cidade de Gua-
rabira não existia qual-
quer informação que 
ajudasse a localizar os 
familiares, assim, a Vila 
Aritana que ele falava 
passou a ser o novo 
alvo da busca. Desco-
briu-se que a vila era 
uma rua do bairro de 
Guabiraba, na cidade 
do Recife, a partir des-
te fato, surgiu uma luz 
no fim do túnel. 

Outro golpe de sor-
te conspirou para o des-
tino almejado. Manoel 
Pedro Celestino Filho, 
agente de segurança 
da Paraíba, dispôs-se a 
auxiliar nas buscas, pois 
além de residir em Re-
cife, conhece algumas 
pessoas no bairro de 
Guabiraba. Tendo con-
sigo informações, foto 
e boa vontade, Ma-

noel se dirigiu ao líder 
comunitário de Guabi-
raba. Solícito como é 
de costume aos líderes 
comunitários, ele teve 
a lembrança de uma 
família que há anos 
procurava um parente 
desaparecido.

Após esse primeiro 
contato, um membro 
da família encontrou 
Manoel Pedro Celesti-
no Filho. Este agente 
mostrou uma foto-
grafia que fez brilhar 
os olhos da irmã que 
tinha a esperança de 
um reencontro. Novas 
fotografias foram en-
caminhadas e uma vi-
sita foi marcada para 
o último sábado (13 de 
agosto). Neste momen-
to, na sala da psicólo-
ga Ana Campos, duas 
irmãs e um sobrinho 
puderam abraçar Zé 
da Silva. O reencontro 
despertou alegria e foi 
bastante comemorado. 
A partir daí, a família 
apresentou a Certidão 
de Nascimento de Davi 
Luiz, que passou a ter 
novamente um nome 
de batismo e o carinho 
dos familiares.  

Davi Luiz dos San-
tos, filho de Dona Es-
meraldina Maria dos 
Santos, nascido em 10 
de outubro de 1968 na 
cidade de Recife, voltou 
ontem para a sua terra 
natal com um sorriso 
largo no rosto em com-
panhia da sua família. A 
despedida de Davi Luiz 
dos Santos certamente 
mereceu a comemora-
ção da equipe do Insti-
tuto de Psiquiatria Fo-
rense da Paraíba, que se 
despediu emocionada 
do mais antigo interno 
daquela instituição.

o reencontro na PB
Alexandre Macedo
xandremacedo@gmail.com

No dia 27 de outubro do 
ano 2000, o Sr. José da Silva, 
oriundo da Comarca de Gua-
rabira, Paraíba passou a fazer 
parte da população do Insti-
tuto de Psiquiatria Forense, 
atualmente Penitenciária de 
Psiquiatria Forense da Paraí-
ba. Sem informações sobre 
os pais ou familiares, Zé da 
Silva praticamente não fala-
va. A realização de exame de 
sanidade mental apontou o 
motivo de internamento, que 
não era igual ao da maioria 
dos outros internos, o Sr. José 
da Silva praticou uma simples 
contravenção, como consta no 
seu prontuário, datado de 25 
de outubro de 2000.

Desleixado com a apa-
rência, inquieto e totalmente 
alheio ao mundo que o cir-
cundava, o interno pouco se 
comunicava. Quando o fazia 
tratava a si mesmo como se 
falasse de outra pessoa. Ele se 
chamava José da Silva e o má-
ximo que podia dizer sobre si 
era que residia anteriormente 
na Vila Aritana, em Camaragi-
be, Pernambuco.

Foi tratado com medica-
mentos psicotrópicos, porém 
demonstrou pouca melhora. 
Foi diagnosticado com esqui-
zofrenia. Ainda naquela época, 
pouco podia ser feito para me-
lhora de seu quadro, pois eram 
indispensáveis o apoio e a pre-
sença familiar, segundo os mé-
dicos peritos. E justamente esse 
vínculo com a família, “Zé Sem 
Nome” não tinha.

Com comportamento inu-
sitado, não usava sandálias e 
não se alimentava como os de-
mais, medicá-lo era uma mis-

são especial para o corpo de 
enfermagem, pois ele só acei-
tava pílulas se fossem brancas. 
Era sempre uma dificuldade 
convencê-lo a tomar banho, 
mas era comum que houvesse 
servidores e pacientes hábeis 
na tarefa de auxiliá-lo a reali-
zar a higiene pessoal, a exem-
plo dos internos Sebastião 
Simplício e Francisco José de 
Moura, que se emocionaram 
bastante na manhã de ontem, 
durante a despedida do amigo 
da instituição. 

Segundo o diretor da uni-
dade, Rogério Gominho, em 
2007, a instituição recebeu a 
sentença exarada no ano de 
2004 que declarava extinta 
sua punibilidade, mas abana-
ná-lo à própria sorte seria um 
crime maior do que o pratica-
do por “Zé Sem Nome”. Ainda 
assim, a Defensoria Pública 
requereu o Alvará de Soltura 
naquele mesmo ano, mas a 
ordem de liberdade não veio. 
Então, em 2012, foi necessária 
a intervenção da Defensoria 
Pública para uma nova solici-
tação. Ele continuaria como 
paciente psiquiátrico, mas per-
manecia recolhido em um hos-
pital de custódia. A Defensoria, 
ainda aguardava um posicio-
namento da Justiça, quando 
requereu a transferência para 
a Colônia Psiquiátrica Juliano 
Moreira.

Entenda o caso

A 
Certidão de 
Nascimento 

(trazida 
pela família) 
e o Alvará 
de Soltura 

de Davi Luiz

Os reclusos  
Sebastião 
Simplício e 
Francisco 

José de Moura 
emocionados 

durante a 
despedida do 

amigo

A equipe 
da PPF 
preparou 
um café 
da manhã 
especial 
para 
marcar um 
momento 
importante 
para a 
instituição 

Os irmãos Edson Luiz dos Santos e Luiza Maria dos Santos em conversa com Davi Luiz (ao centro)
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Prontuário de Davi Luiz, datado de outubro de 2000 Nota publicada no Diário de Pernambuco em 2004

Após 16 anos, reeducando 
encontra familiares que 
também o procuravam
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Suspeito de envolvimento em 
ataques a bancos é preso em CG
Homem é investigado 
por ações criminosas em 
agências na PB, PE e RN

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de Campi-
na Grande, prendeu na tarde 
de quarta-feira (17), no bair-
ro da Liberdade, Weiderson 
Soares Sales, de 32 anos. Ele 
é suspeito de envolvimento 
em ataques a bancos com 
uso de maçarico. 

De acordo com o titular 
da especializada, delegado 
Cristiano Santana, o suspeito é 
investigado por participações 
em ações criminosas contra 
agências na Paraíba, em Per-
nambuco e no Rio Grande do 
Norte. “As investigações fo-
ram realizadas pelo período 
de quatro meses, levantamos 
informações e conseguimos 
identificar o Weiderson Soa-
res como integrante de uma 
organização criminosa espe-
cializada em ataques a banco, 
e a participação dele sempre 
se dava com o uso de maçari-
co, invadindo agências e uti-
lizando o instrumento para 
cometer o delito. Além dele, 
sabemos que outras pessoas 
estão envolvidas e por isso as 
investigações continuam até 
que todos sejam identificados 
e presos”, disse o policial.

Em um ano, já foram pre-
sas 40 pessoas por envolvi-
mento em crimes contra ins-
tituições financeiras na região 
de Campina Grande. “Nessa 
prisão, Weiderson Soares con-
fessou a participação, inclusi-
ve em um caso recente, como 
o de ataque a um caixa eletrô-
nico em uma cooperativa fi-
nanceira privada que atua em 
Campina Grande”, disse Cris-
tiano Santana. O suspeito res-

ponderá pelo crime de furto 
qualificado e aguardará preso 
na Central de Polícia Civil, em 
Campina Grande, as decisões 
da Justiça, após, passar por 
uma audiência de custódia. 

Mais prisões
Uma ação policial rea-

lizada pela Delegacia de Re-
pressão aos Crimes contra 
a Infância e Juventude de 
Campina Grande prendeu na 
quarta-feira Josinaldo Pedro 
da Silva, de 38. Ele recebeu 
um mandado de prisão defi-
nitiva, com sentença conde-
natória pelo crime de estu-
pro de vulnerável, e recebeu 
uma pena de 9 anos e 4 me-
ses de reclusão.

De acordo com o inqué-
rito policial, no dia 11 de ou-
tubro de 2013, Josinaldo Pe-
dro abusou sexualmente de 
dois irmãos, com 9 e 7 anos 
de idade. Josinaldo era cuida-
dor de idosos e se aproveitou 
dessa condição para prati-
car diversos atos libidinosos 
contra as crianças, que são 
bisnetos do casal de idosos 
que ele cuidava.

Apreensão de drogas
A Polícia Civil, por meio 

da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de Cam-
pina Grande, efetuou, ainda 
na quarta-feira, a prisão de 
Aluska Gisele Santos de Bri-
to, no bairro do Jeremias, em 
Campina Grande. Com ela fo-
ram apreendidas dezenas de 
pedras de crack, sacos plásti-
cos para embalagem da dro-
ga, além de uma quantia em 
dinheiro, caracterizando a ati-
vidade do tráfico. Aluska teria 
assumido o controle de um 
local que comercializava en-
torpecentes após a prisão de 
seu companheiro, que cumpre 
pena por tráfico de drogas.

Uma operação conjun-
ta das Polícias Civil e Mi-
litar da Paraíba, por meio 
do Núcleo Especializado 
em Repressão a Tentativa 
de Homicídio (Nertho) da 
10ª Delegacia Seccional de 
Campina Grande, deu cum-
primento ontem aos man-
dados de prisão preventiva 
em desfavor de Vinicius de 
Assis Silva Ramos, 26 anos, 
e Izabel Jarde Vilar de Me-
deiros, 20 anos, apontados 
como autores de roubo qua-
lificado.

De acordo com o dele-
gado da 10ª Seccional, Ias-
ley Almeida, após minucio-
sa investigação, as polícias 
acamparam durante três 
dias em pontos estratégi-
cos para localizar e prender 
a dupla que estava sendo 
investigada por roubos a 
taxistas e, possivelmente, a 
transeuntes, pelas 2ª e 3ª 
delegacias distritais na re-
gião de Campina Grande.  

Segundo informações 
da polícia, constam nos in-
quéritos policiais em trami-
tação que Vinicius e Izabel 
pediam a corrida por tele-
fone ou pegavam o táxi na 
praça e indicavam um en-
dereço obscuro, e quando 
chegavam ao local indicado 
rendiam os taxistas com 

uso de uma arma de fogo 
e os colocavam na mala do 
carro e passavam a circular 
com o veículo pela cidade, 
subtraindo das vítimas di-
nheiro, celulares e outros 
objetos pessoais. 

Para a autoridade po-
licial, não resta dúvida que 
a dupla é responsável pelos 
assaltos, até porque três 
taxistas já reconheceram o 
casal como autor dos rou-
bos.  “Com essa prisão es-
peramos que outras vítimas 
possam reconhecê-los e as-
sim elucidar outros roubos 
praticados na cidade”, res-
saltou Iasley. 

Os suspeitos foram ou-
vidos pelas autoridades po-
liciais, encaminhados para 
audiência de custódias, em 
seguida irão para presídios 
de Campina Grande, onde fi-
carão à disposição da Justiça.

Dupla é presa acusada 
de roubo qualificado 

MANDADOS DE PRISÃO

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Em alusão ao aniversário de 18 
anos do Batalhão de Busca e Sal-
vamento (BBS) do Corpo de Bom-
beiros, foi realizada ontem a 11ª 
edição do circuito de competição 
Bombeiro de Aço. O evento ocorreu 
no Ponto de Cem Réis e foi realiza-
do pelo Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB), através do BBS. 
Este ano, o circuito teve como no-
vidade a participação de dois inte-
grantes do Corpo de Bombeiros do 
Estado da Bahia. Ao todo, 52 bom-
beiros competiram. 

São exigidos na prova, além de 
força e técnica, uma boa capacidade 
cardiorrespiratória, condicionamen-
to físico e até psicológica dos compe-
tidores. "A preparação do bombeiro 
tem que ser constante e para uma 

prova desse nível a dedicação é ain-
da maior", explica o tenente Edson 
Ferraz do BBS.

O circuito é dividido em  seis eta-
pas que são suscetíveis a ocorrerem 
em seu dia a dia como bombeiros, 
que são: subida na escada com man-
gueira, simulador de entrada força-
da, corrida com zigue-zague, arrasto 
de mangueira, subida na escada com 
motosserra e resgate de vítima. 

O primeiro colocado no indivi-
dual masculino foi o  sargento Quei-
roz, da unidade do BBS, localizado 
na Praia de Cabo Branco, com o 
tempo de  4 minutos e 42 segundos. 
A primeira colocada no individual 
feminino foi a tenente Fernanda, 
do Quartel do Comando Geral, que 
terminou a prova com 7 minutos e 
52 segundos. Já na prova por equipe 
masculina os ganhadores também 
são da unidade do BBS, marcando 

4 minutos e 2 segundos. As ganha-
doras da equipe feminina perten-
cem ao Quartel do Comando Geral 
e concluíram o circuito em 6 minutos 
e 21 segundos. Além de ser uma for-
ma de confraternização entre eles, o 
tenente Ferraz explica que a prova 
também é uma motivação para os 
bombeiros. "Gera uma competição 
no bom sentido que acaba motivan-
do os bombeiros a treinarem e se es-
forçarem cada vez mais, devido prin-
cipalmente a seletiva interna que 
seleciona apenas os melhores para 
participarem", disse.

Motivação e confraternização 
não foram os únicos prêmios. Os pri-
meiros colocados levaram para casa 
uma TV LCD de 32 polegadas e uma 
diária em um resort com direito a 
acompanhante. Os segundos coloca-
dos receberam um smartphone e os 
terceiros, um relógio.

Competição Bombeiro de Aço reúne 
52 militares no Ponto de Cem Réis

CIRCUITO COMEMORATIVO

Começam hoje as ativi-
dades alusivas aos 35 anos 
da Polícia Civil da Paraíba, 
comemorados no dia 21 de 
agosto. A programação acon-
tece em João Pessoa, na sede 
da Academia de Polícia Civil 
(Acadepol), situada às mar-
gens da PB-008, em Jacara-
pé, e em Campina Grande, 
com cursos para os policiais 
civis, além de homenagens e 
inaugurações. No dia 19 de 
agosto, também são celebra-
dos três anos da nova sede 
da Acadepol. 

Logo na abertura, a par-
tir das 9h, no auditório da 
Academia haverá uma pa-
lestra sobre “Educação Fi-
nanceira”, com Guilherme 
Baía, que é administrador e 
pós-graduado em Finanças. 
A ideia é orientar os partici-
pantes sobre como viver em 
equilíbrio com as finanças 
pessoais. Dando continui-
dade ao evento, às 10h30 

ocorre a abertura da sema-
na da Polícia Civil, quando 
serão inauguradas a Galeria 
de ex-diretores da Acadepol, 
a Academia de Musculação 
e Clínica de Fisioterapia. Por 
fim, haverá o ato de descer-
ramento das placas de for-
maturas de 1980-2014. 

A programação festiva 
continua amanhã com um 
Torneio de Futebol, Tiro e 
Paintball, encerrando na pró-
xima segunda-feira (22), com 
uma palestra na Central de 
Polícia Civil de Campina Gran-
de, às 10h, com o consultor 
em finanças Guilherme Baía. 
As comemorações também 
servem para lembrar o Dia do 
Policial Civil, que é comemo-
rado no dia 21 de agosto. 

Sobre a Acadepol
A Academia de Polícia 

Civil da Paraíba, inaugurada 
no dia 19 de agosto de 2013, 
é considerada uma das mais 

modernas do País e repre-
sentou um investimento de 
R$ 7 milhões. As estruturas 
entregues neste ano somam 
R$ 110 mil, na aquisição 
equipamentos e de novos 
ambientes no prédio. 

Segundo o diretor da 
Acadepol, delegado Seve-
riano Pedro do Nascimento 
Filho, o objetivo é melhorar 
a qualidade de vida dos po-
liciais civis, bem como pre-
venir doenças relacionadas 
à atividade. Os recursos são 
frutos de convênio realizado 
entre a Secretaria de Segu-
rança e Defesa Social e o Mi-
nistério da Justiça, por meio 
da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp). 

Nestes três anos de ati-
vidade, a Acadepol capacitou 
4.463 alunos. Foram realiza-
dos 209 cursos de capacitação, 
sendo que 41 turmas foram 
formadas fora da sede da Aca-
demia, atendendo aos policiais 

das diversas regiões do Esta-
do. Dentre os cursos realiza-
dos, têm destaque o Curso de 
Operações Táticas Especiais 
(COTE/2013), no qual foram 
recebidos alunos de quatro es-
tados da Federação (RN, CE, PE 
e MT); Curso de Formação de 
Policiais Civis (2014); conclu-
são das três primeiras turmas 
de Pós-Graduação em parce-
ria com a Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB/2015) 
e o Curso de Investigação de 
Homicídios, pela Polícia de 
Miami (2016). 

A Academia de Polícia 
Civil também atende outras 
instituições, em parceria 
ou colaboração, a exemplo 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, 
Tribunal Regional do Tra-
balho e Escola Superior de 
Magistratura. 

Programação especial marca os 
35 anos da Polícia Civil na PB

JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE

Vinicius e Izabel 
estavam sendo 
investigados 
por roubos 
a taxistas e 
transeuntes 

Simulador de entrada forçada foi uma das etapas da competição, composta de provas possíveis de ocorrer no dia a dia 

FOTO: Edson Matos
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Lígia entrega reforma do EAC 
do Complexo Juliano Moreira
Espaço de Atenção à 
Crise vai receber pessoas 
com sofrimento psíquico 

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano entregou, na 
manhã de ontem, as obras 
de reforma e ampliação do 
Espaço de Atenção à Crise 
(EAC) do Complexo Psiquiá-
trico Juliano Moreira, que vai 
receber pessoas com sofri-
mento psíquico e dependen-
tes químicos de todos os mu-
nicípios do Estado. A nova 
estrutura de atendimento é 
um protótipo de pronto-a-
tendimento psiquiátrico 
dentro do processo de mu-
danças e adaptação de práti-
cas de humanização e cuida-
do ao paciente.

Na ocasião, a vice-gover-
nadora salientou que o mo-
mento é de extrema impor-
tância para a conscientização 
da mudança no modo de 
tratar o paciente com trans-
tornos psíquicos. “Estamos 
sempre trabalhando em prol 
da saúde do paraibano. Este 
espaço renovado, ampliado 
e humanizado tem tudo de 
melhor em atendimento psi-
quiátrico. Além do espaço 
físico, o EAC tem o mais im-
portante: a preparação dos 
profissionais que lidam di-
retamente com os pacientes 
que precisam de cuidado e 
carinho”, disse.

Também presente na 
solenidade de entrega da re-
forma e ampliação do EAC, a 
secretária de Saúde, Roberta 
Abath, comentou que o novo 
espaço faz parte da reforma 
psiquiátrica proposta pelo 
Governo do Estado. “Trata-se 
da continuação da mudança 
no perfil de atendimento e 
conscientização de profissio-
nais e parentes de pacientes 
no que diz respeito à con-
dução do tratamento. É um 

novo olhar para quem sofre 
de transtornos mentais, que 
merecem cuidado igualitário 
e humanizado”, disse ela. 

Roberta Abath pontuou, 
ainda, que o novo espaço eli-
minou grades e contenção 
física de camas. “As grades 
foram retiradas para nunca 
mais voltarem e os pacientes 
jamais serão vistos amarra-
dos em momentos críticos 
de crise. Este novo espaço 
eliminou todas as grades, 
acrescentou cores e musico-
terapia, permitindo condi-
ções físicas mais dignas para 
que os profissionais cuidem 
melhor daqueles que passam 
por momentos tão difíceis 
e precisam, sobretudo, de 
atenção e amor”, explicou.

Entre as mudanças, no-
ta-se que nas enfermarias 
as grades foram substituídas 
por portas de madeira; todo 
o ambiente recebeu deco-
ração com peças artesanais 
produzidas pelos pacientes. 
Foi criado, ainda, um espaço 
de convivência numa área 
aberta; espalhadas caixas 
de som, por todo o prédio, 
com músicas instrumentais; 
foram implantadas a sala de 
acompanhamento para fa-
miliares e acompanhantes 
dos usuários e a sala multi-
profissional para psicólogos 
e assistentes sociais para fa-
miliares dos pacientes inter-
nados.

Além das mudanças na 
estrutura física, o lugar pas-
sou por uma reformulação 
no modelo de atendimento 
e reorganização das equipes 
multiprofissionais, com o ob-
jetivo de atender a proposta 
de humanização no cuidado 
da saúde mental. O espaço 
favorece o bem-estar dos 
usuários e servidores, sendo 
mais um passo de fundamen-
tal importância na reforma 
psiquiátrica.

FOTO: Jr Fernandes

EAC foi inaugurado pelo diretor geral do Complexo, Walter Franco, secretária de Saúde, Roberta Abath, e vice-governadora Lígia Feliciano

Tempo de internamento é de três a dez dias
“Entendemos que um 

usuário com sofrimento psí-
quico gera clima de estresse na 
família e neste espaço a equipe 
receberá os familiares de for-
ma acolhedora e humanizada. 
Vale ressaltar que a demanda 
do Juliano Moreira não dimi-
nuiu, continuamos atendendo 
pacientes de toda a Paraíba. 
Diminuiu, entretanto, o tempo 
de internação – que antes ul-
trapassava a marca de seis me-
ses”, destacou o diretor geral 
do Complexo, Walter Franco.

Walter salientou, ainda, 
que os medicamentos psi-
quiátricos são, sim, necessá-
rios, mas sozinhos não surtem 
efeito. “Não temos a ilusão de 
que só os psicotrópicos (me-
dicamentos) são a solução no 
auxílio aos pacientes. O cui-
dado presente, as atividades 
terapêuticas, as oficinas, o ca-

rinho e amor a essas pessoas 
que se distanciaram da razão 
de si próprias, a presença lúci-
da e amorosa dos cuidadores 
fazem toda diferença no tra-
tamento e na reinserção dos 
pacientes ao convívio familiar 
e social”, pontuou o diretor.

Ele explicou que o Juliano 
vem buscando diminuir cada 
vez mais o tempo de hospita-
lização dos pacientes. Por isso, 
a equipe desenvolve um traba-
lho conjunto para que o usuá-
rio possa se recuperar e resta-
belecer sua saúde emocional 
e psíquica num menor tempo 
possível e, dessa forma, ser 
encaminhado aos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps). 

O momento marca mais 
uma modificação efetiva nos 
cuidados com o paciente aco-
lhido pelo Juliano Moreira, 
exigindo de toda a equipe um 

maior acompanhamento in-
tensivo, para auxiliar os pa-
cientes a sair da crise e retor-
nar à estabilidade emocional.

“O espaço traz uma mu-
dança significativa no cuidado 
ao paciente com crise, espe-
cialmente quando se trata de 
tempo de internação. As fa-
mílias dos usuários também 
recebem orientações para se 
adaptarem à nova realidade – 
antes, o tempo de internação 
podia chegar até a seis meses e 
foi reduzido a até, no máximo, 
dez dias”, informou a médica 
psiquiátrica e diretora técnica 
do EAC, Marinalva Brandão.

Marinalva observou, tam-
bém, que é preciso mudar a 
consciência de que um pacien-
te psiquiátrico precisa ficar 
muito tempo internado. “Essa 
mudança de mentalidade tem 
que acontecer não só com os 

profissionais, mas também 
com a família do paciente. Cada 
usuário passa diariamente por 
uma equipe multiprofissional 
capacitada e preparada para 
atender cada necessidade, e 
isso traz resultados positivos, 
eficazes e cada vez mais rapi-
damente”, informou.

A proposta de tempo do 
internamento no EAC é de três 
a dez dias, mas, dependendo 
da situação clínica do paciente, 
este período será prolongado 
(até, no máximo, 22 dias). O 
Espaço pode receber até 16 
pacientes (oito leitos mascu-
linos e oito femininos). Se o 
usuário for de João Pessoa, 
deve ser atendido no Pronto 
Atendimento em Saúde Men-
tal (Pasm), que fica no Traumi-
nha, em Mangabeira. Caso haja 
necessidade, é feita a regula-
ção para o EAC.

Uma parte da equipe do 
Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep) está hoje em 
Bananeiras. Durante todo o 
dia, das 8h às 17h, os técnicos 
do Instituto vão ministrar, na 
Escola José Rocha Sobrinho, o 
curso Formação de Profes-
sores: Educação Patrimonial. 
A capacitação tem o objetivo 
de incentivar os professores 
(especialmente os das esco-
las públicas) a conhecerem e 
divulgarem, entre os alunos, 
a necessidade de que haja um 
olhar mais atento em relação 
ao patrimônio material e ima-
terial da cidade. 

O evento encerra a II Se-
mana do Patrimônio Cultural 
da Paraíba, que começou na 
segunda-feira (15), com a en-
trega da recuperação do Painel 
Azulejar do Palácio da Reden-
ção, e que prosseguiu durante 
toda esta semana, com diver-
sas atividades: na terça-feira, 
em Mamanguape, aconteceu 
o EnTenda o Patrimônio, uma 
ação educativa com a popula-
ção e as crianças do municí-
pio histórico; na quarta-feira, 
houve o lançamento do bole-
tim informativo do Iphaep, o 

Parahyba; na quinta, a equipe 
do Iphaep realizou, pela pri-
meira vez, um atendimento 
especificamente direcionado 
aos comerciantes do Centro 
Histórico de João Pessoa. Du-
rante todo o dia, os técnicos 
estaduais conversaram com 
os associados do CDL (Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa) e da Associação Co-
mercial da Paraíba.

Capacitação e avaliação
Por meio de aulas expo-

sitivas e discursivas, a capa-
citação Formação de Profes-
sores: Educação Patrimonial, 
em Bananeiras, está dividida 
em quatro blocos, começando 
às 8h com: “Contextualização 
Histórica: Trajetória social e 
política de Bananeiras - da 
colonização ao ciclo do café - 
e construção do patrimônio 
edificado”, com a professora e 
coordenadora de História do 
Iphaep, Márcia Albuquerque. 
Em seguida, a partir das 10h, 
será a vez do arqueólogo Car-
los Azevedo discorrer acerca 
da “Educação Arqueológica: 
educando a população do en-
torno do Sítio Rupestre Umari, 
em Bananeiras/PB”.

As aulas recomeçam às 
14h, com a explanação dos ar-
quitetos e urbanistas Gabriela 
Pontes e Danilo de Oliveira, 
que vão comentar sobre o tra-
çado urbano nas cidades his-
tóricas do Brasil, destacando 
três pontos básicos: noções 
de arquitetura e urbanismo, 
identificando os tipos de im-
plantações urbanas e, por fim, 
identificando os estilos arqui-
tetônicos. “A ideia do Iphaep, 
ao trabalhar com os professo-
res de Bananeiras nesta capa-
citação, é abordar os conceitos 
sobre patrimônio histórico, ar-
queológico, artístico e cultural, 
para que eles possam ser utili-
zados na sala de aula”, revelou 
a diretora executiva do Iphaep, 
Cassandra Figueirêdo. 

Segundo ela, a II Semana 
do Patrimônio Cultural pode 
ser avaliada como um suces-
so. A diretora comentou: “Por 
meio de uma programação 
extensa e diversificada, conse-
guimos chegar ainda mais per-
to da população e dos anseios 
dos cidadãos paraibanos: não 
somente da capital João Pes-
soa, mas também de outros 
municípios, como Mamangua-
pe e Bananeiras”.

Iphaep realiza cursos para 
professores em Bananeiras

Aeroporto Castro Pinto 
celebra hoje os 59 anos 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O Aeroporto Internacio-
nal Presidente Castro Pinto 
faz aniversário de 59 anos 
amanhã. Para comemorar a 
data, uma programação es-
pecial foi preparada para os 
que passarem pelo terminal 
de passageiros na manhã de 
hoje: apresentação da banda 
de músicas regionais e popu-
lares “6 de Junho”, composta 
por crianças, jovens e adultos. 

Em mais de uma década, 
o Aeroporto Castro Pinto já re-
cebeu várias modernizações. 
Em 2008, na sua última refor-
ma, o terminal de passageiros 
e o reforço de pátios e pistas 
foram ampliados, passando a 
obter a capacidade de 2,3 mi-
lhões de passageiros por ano. 
Apenas no ano passado o aero-
porto movimentou 1.463.315 
passageiros.

Além disso, ao longo do 
tempo, novas melhorias fo-
ram sendo realizadas, como a 
ampliação do estacionamen-
to de veículos do aeroporto, 
que incluiu o recapeamento, 
a instalação de sombreadores 
(cobertura das vagas), dispo-
nibilização de novas vias de 
saída de veículos, reforma de 
calçadas e revitalização e ilu-
minação. 

O superintendente Da-

vid de Oliveira explicou que o 
terminal é a principal porta de 
entrada para a Paraíba, impor-
tante para o desenvolvimento 
do Estado e fundamental para 
o incremento do turismo da 
região.

 Localizado em Bayeux, 
o terminal fica a 11 quilôme-
tros do centro de João Pessoa 
e tem, em média, 19 voos diá-
rios, atuando com as compa-
nhias aéreas Azul, Gol, Avianca 
e Latam. O Castro Pinto tem 
voos para os aeroportos de  
Campinas e Guarulhos (SP), 
Galeão (RJ), Confins (MG), Re-
cife (PE) e Brasília (DF).  

História
O Comando da Aeronáuti-

ca construiu, em conjunto com 
o Governo Estadual, o antigo 
terminal de passageiros e a 
pista do aeroporto, inaugura-
dos em 1957, e instalou um 
Destacamento de Proteção ao 
Voo para coordenar e oferecer 
segurança ao tráfego aéreo lo-
cal, sendo denominado como 
Aeroporto Santa Rita.

Em 2 de agosto de 1960, 
o então presidente Juscelino 
Kusbitschek sancionou a Lei 
3.795, na qual mudava o nome 
“Santa Rita” para Presiden-
te Castro Pinto. A escolha do 

nome foi em homenagem ao 
político João Pereira de Castro 
Pinto, governador da Paraíba 
de 1912 a 1915. O aeropor-
to passou a ser administrado 
pela Infraero em 1979.

Dia da Fotografia
Dia 19 de agosto é come-

morado o Dia Mundial da Fo-
tografia e a Infraero celebra a 
data de maneira especial. Os 
spotters, como são conhecidas 
as pessoas apaixonadas por 
fotografar aeronaves e a movi-
mentação nos aeroportos, têm 
a oportunidade de participar 
de eventos e registrar as aero-
naves de vários ângulos.

No próximo dia 27 de 
agosto está programado o 
Spotter Day no Aeroporto de 
João Pessoa. Segundo Alex 
Sandro Alves Souza, gerente de 
Ouvidoria e Comunicação Di-
gital da Infraero, o objetivo do 
programa é difundir esse hob-
by, comum em várias partes do 
mundo. “Os apaixonados por 
fotografia aeronáutica podem 
se reunir nos aeroportos da 
Rede e trocar experiências nas 
quais os artistas principais são 
as aeronaves”, afirma.

Para participar, os interes-
sados devem se inscrever para 
credenciamento antecipado. 
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Martine Grael e Kahena Kunze vencem 
na vela e conquistam 4º ouro do Brasil
Dupla levou ao delírio a torcida 
que acompanhava a regata 
na Praia do Flamengo

Andreia Verdélio e 
Vinícius Lisboa 
Da Agência Brasil

As brasileiras Martine 
Grael e Kahena Kunze con-
quistaram o ouro na classe 
49er FX da vela. Após dez 
regatas, elas chegaram à 
regata da medalha em se-
gundo lugar na classifica-
ção geral, mas consegui-
ram garantir o lugar mais 
alto do pódio quando ter-
minaram em primeiro a úl-
tima regata de ontem.

A dupla teve uma boa 
largada. Antes da primeira 
boia, chegaram a liderar, 
mas perderam a ponta da 
regata para as duplas ita-
liana e neozelandesa e fize-
ram a primeira virada em 
terceiro. Pelo desempenho 
na primeira fase, as italia-
nas não tinham chance de 
medalha e o Brasil já tinha 
a prata, quando chegou em 
terceiro na segunda boia. A 
partir daí, Martine e Kahe-
na aumentaram a pressão 
sobre as neozelandesas e 
reduziram a desvantagem 
de 12 para 6 segundos até 
a quarta boia. 

A dupla apostou em 
um lado diferente do das 

FOTO: Reuters/Benoit Tessier

neozelandesas após a 
quarta boia, ganhando ve-
locidade na parte esquerda 
da raia, o que permitiu que 
chegassem na quinta e últi-
ma boia. A reta final foi do-
minada pelas brasileiras, 
que conseguiram chegar ao 
lugar mais alto do pódio, 
levando ao delírio a torcida 
que acompanhava a regata 
na Praia do Flamengo. As 
neozelandesas chegaram 
dois segundos depois.

Martine é filha de Tor-
ben Grael, que conquistou 
cinco medalhas olímpi-
cas. Formando dupla com 
Kahena, ela foi campeã 
mundial em 2014 e prata 
nos Jogos Pan-America-
nos 2015 na classe 49er 
FX. Elas fazem a estreia 
em olimpíadas no Rio. Já 
foram eleitas as atletas do 
ano pela Federação Inter-
nacional de Vela. 

A prata ficou com as 
neozelandensas Alex Ma-
loney e Molly Meech e o 
bronze com Jena Hansen e 
Katja Steen Salskov-Iver-
sen, da Dinamarca.

Mais cedo, Ana Luiza 
Barbachan e Fernanda Oli-
veira chegaram em quarto 
lugar na última regata da 
classe 470. Com o resulta-
do, elas terminaram em oi-
tavo lugar na classificação 
geral. Esse foi o segundo 

melhor resultado das ve-
lejadoras nesses Jogos; nas 
dez primeiras regatas, elas 
não passaram do quinto 
lugar, exceto na regata 5, 
quando alcançaram o se-
gundo melhor tempo. En-
tretanto, isso não foi sufi-

ciente para conquistar uma 
medalha na classe 470.

A Grã-Bretanha ficou 
com a medalha de ouro, a 
Nova Zelândia com a prata 
e a França levou o bronze.

Na vela, os atletas de-
vem completar um núme-

ro específico de voltas no 
menor tempo. O percurso 
é determinado por boias. 
As competições de vela são 
divididas em uma série de 
regatas e os atletas acu-
mulam pontos de acordo 
com a colocação em cada 

uma delas; a última é a re-
gata da medalha. Este foi 
o último dia das provas da 
vela nos Jogos Olímpicos 
do Rio. A medalha conquis-
tada ontem na classe 49er 
FX feminino foi a única do 
Brasil na modalidade.

Flávia Villela 
Da Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio 
de Janeiro informou ontem 
que os quatro nadadores 
norte-americanos menti-
ram sobre terem sofrido 
um assalto à mão armada 
em um posto de gasolina na 
Avenida das Américas, na 
Barra da Tijuca, no último 
domingo (14).

A versão inicial do as-
salto foi dada pelo atleta 
Ryan Lotch a um jornal nor-
te-americano. Segundo o 
relato, ele e os colegas Gun-
nar Bentz, Jack Conger e Ja-
mes Feigen saíram de uma 
festa na Lagoa, Zona Sul, 

foram abordados em uma 
falsa blitz e assaltados por 
homens armados.

Ontem, Conger, Bentz 
e Feigen prestaram depoi-
mento e desmentiram a 
versão do colega, que vol-
tou para os Estados Unidos 
na segunda-feira (15).

Os nadadores que tes-
temunharam ontem devem 
ser liberados para também 
voltar aos EUA, de acordo 
com o chefe da Polícia do 
Rio de Janeiro, Fernando 
Veloso. Bentz e Conger che-
garam a ser impedidos de 
viajar anteontem (17) e fo-
ram retirados por policiais 
federais do avião que os le-
varia a Nova York.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) divulgou na quinta-
feira, por meio de nota ofi-
cial, que a informação que 
circulou nas redes sociais 
de que o abastecimento 
de água seria interrompi-
do hoje em todo o estado é 
falsa.

Confira abaixo a nota 
na íntegra:

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) vem a público repudiar 
a notícia inverídica e infun-
dada sobre uma possível 
parada no abastecimento 
no Estado nesta sexta-feira 
(19). A informação foi di-

fundida de forma irrespon-
sável nas redes sociais.

O abastecimento segue 
normalmente, considerando 
a situação hídrica de cada 
município. Informações so-
bre falta d’água devem ser 
obtidas gratuitamente pelo 
telefone 115.

A diretoria da Cagepa 
lamenta que subterfúgios 
dessa natureza sejam usa-
dos contra a população da 
Paraíba e repudia a ação 
organizada de alguns que, 
com interesses escusos, se 
regozijam unicamente na 
defesa do caos tentando 
causar pânico na popula-
ção. 

Nadadores mentiram e 
devem pedir desculpas 

Cagepa esclarece boatos 
de falta d’água no Estado

pArA cheFe de pOLíciA

nOTA

Michèlle canes 
Da Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Men-
des, participou ontem do lançamento 
de um aplicativo que vai permitir que 
cidadãos façam denúncias sobre irre-
gularidades cometidas tanto por can-
didatos como por partidos durante as 
campanhas eleitorais.

Chamado de Pardal, o aplicativo 
foi desenvolvido pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) 
com a colaboração do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
em 2012 e agora poderá ser usado 
nacionalmente.

Para o ministro, o aplicativo vai 

ajudar a Justiça Eleitoral a identificar 
as irregularidades que forem percebi-
das pela população e fazer com que 
as pessoas se informem sobre as re-
gras válidas para as campanhas. “Cer-
tamente vai contribuir para que o 
cidadão se informe sobre como deve 
ser de forma regular a campanha e 
também,  naqueles casos em que ele 
perceber ou se indignar com algum 
tipo de abuso, usar esse software, 
mandar informação que chegará ao 
Ministério Público e este fará a devi-
da avaliação, inclusive para tomar as 
providências judiciais que devem ser 
requeridas”, disse.

De acordo com o ministro, entre 
as denúncias que podem ser feitas es-
tão as sobre propagandas irregulares.

TSE lança aplicativo para que 
os eleitores façam denúncias

cAndidATOs e pArTidOs

A jornalista e estudante 
de Direito Patrícia Lelis, de 22 
anos, foi indiciada pela Polícia 
Civil de São Paulo por denun-
ciação caluniosa e extorsão, de 
acordo com o delegado Luiz 
Roberto Hellmeister, titular do 
3º Distrito Policial (DP), Santa 
Ifigênia. De acordo com o G1, a 
investigação que agora mira Pa-
trícia começou após ela acusar 
o assessor parlamentar do de-
putado federal Marco Feliciano 
(PSC-SP), Talma Bauer, de tê-la 
sequestrado, mantido em cár-
cere privado e a ameaçado. Se-
gundo Patrícia, a ação de Bauer 
ocorreu após ela divulgar que o 
deputado Marco Feliciano ten-
tou estuprá-la em Brasília.

De acordo com a Polícia 
Civil de São Paulo, além da 
suspeita de denunciação ca-
luniosa e extorsão, Patrícia é 
investigada por ameaça depois 
de aparecer numa gravação, 
obtida pela polícia, ordenando 
que Bauer matasse um amigo 
dela. O assessor, que é chefe de 
gabinete de Feliciano, também 
é policial civil aposentado, e se 
recusou a obedecer Patrícia.

As investigações começa-
ram a partir de denúncia feita 
inicialmente por Patrícia. No 
dia 5 de agosto, a jornalista re-
gistrou boletim de ocorrência 
na delegacia contra Bauer, que 
chegou a ser detido e liberado 
após negar as acusações.

Se somadas, as penas dos 
crimes de denunciação calu-
niosa e extorsão podem variar 
de seis a 20 anos de prisão. A 
reportagem não conseguiu lo-
calizar a jornalista e Bauer para 
comentarem o assunto.

Segundo o delegado, 
Bauer admitiu em depoimen-
to que pagou R$ 20 mil a um 
amigo de Patrícia para que, em 
troca, ela parasse de acusar o 
deputado de ter tentado estu-
prá-la em Brasília. Essa versão 
foi confirmada à polícia pelo 
rapaz que recebeu o dinheiro, 
que foi apreendido. O 3º DP 
apura a suspeita de que a jor-
nalista teria cobrado R$ 300 
mil para ficar em silêncio.

Jornalista é indiciada por crimes 
contra um assessor de Feliciano

denunciAçãO cALuniOsA e exTOrsãO

Banhistas já
podem aproveitar 
52 praias do 
Litoral paraibano 

Moro manda 
empresário Adir 
Assad voltar 
para a prisão

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
56 praias do Litoral paraiba-
no como apropriadas para o 
banho. A qualidade da água 
varia entre excelente, muito 
boa e satisfatória.

Em João Pessoa, deve ser 
evitada a Praia de Manaíra em 
toda extensão. Já na do Sol, é 
bom evitar o banho nas proxi-
midades do Riacho Camurupim.

Em Cabedelo, está impró-
pria a Praia do Miramar.  Em 
Pitimbu, é recomendado não 
se tomar banho na Praia Azul/
Santa Rita, no trecho que fica 
100 metros a direita e 100 me-
tros a esquerda da desemboca-
dura de córregos e galerias.

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou ontem que o em-
presário Adir Assad, investiga-
do na Operação Lava Jato, volte 
à prisão. Assad cumpre prisão 
domiciliar por acusações em 
outra investigação, a Opera-
ção Saqueador, que apura um 
esquema que desviou R$ 370 
milhões de obras públicas fei-
tas pela Delta Construtora. Na 
decisão, Moro explicou que 
Assad não poderia ter sido sol-
to porque há outro mandado 
de prisão contra ele na Lava 
Jato. O juiz determinou que 
o empresário fique preso no 
Rio de Janeiro, sob a custódia 
da Polícia Federal, até nova 
decisão sobre o caso.

Martine e Kahena chegaram à regata da medalha em 2º na classificação geral, mas garantiram o ouro na última regata de ontem
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Humoristas lamentam a perda do ator Adeilton Pereira, intérprete de 
Biuzinha Priqui, que morreu na manhã de ontem, aos 49 anos de idade 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

De repente, o riso 
se transformou 
em pranto. É 
que saiu de cena 
o ator Adeilton 
Pereira Dias, 
conhecido por 
interpretar 

a personagem Biuzinha Priqui 
no espetáculo Pastoril Profano, 
da Companhia Paraibana de Co-
média. Um dos grandes talentos 
do humor, ele tinha 49 anos de 
idade e morreu por volta das 
9h30 de ontem, no Hospital de 
Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, localizado 
em João Pessoa, onde perma-
necia internado desde o último 
sábado. O boletim médico anun-
ciando o falecimento - fato que 
consternou diversos artistas e 
amigos - foi divulgado às 11h. “É 
tudo muito difícil, terrível. Mas 
peço que os fãs continuem gos-
tando dele e do nosso trabalho”, 
disse o ator Edilson Alves, outro 
integrante do grupo, lembrando 
que Adeilton participou da gra-
vação do novo DVD, que estreou 
há menos de um mês. “Se as 
pessoas quiserem levar uma 
lembrança, uma foto que tirou 
com ele, a gente quer fazer um 
grande painel com esse material 
no Centro Cultural em Manga-
beira, onde o corpo será velado”, 
acrescentou ele, cujo desejo 
era de que o momento fosse de 
alegria.  

“É a segunda perda do 
humor paraibano, neste ano. A 
primeira foi Shaolin, em janeiro, 
e, agora Adeilton. Eu conhecia 
o seu trabalho e era um ator 

talentoso, de carisma enorme. É uma 
grande perda”, confessou o humorista 
Marcelo Piancó para o jornal A União. 
“A Paraíba e o teatro perdem o ator e 
comediante Adeilton Pereira, o que é 
de lamentar essa fatalidade, esse aca-
so. Em compensação, ele deixa, como 
legado, a memória dos personagens 
nas apresentações da Companhia 
Paraibana de Comédia que podem ser 
assistidas nos vídeos na Internet e TV. 
Era um ator maravilhoso, dedicado e 
focado no seu personagem e, fora do 
palco, sem a maquiagem e o figurino, 
era até tímido”, lamentou, também, o 

humorista Cristovam Tadeu.
O ator Adeilton Pereira sofreu um 

Acidente Vascular Cerebral Hemorrá-
gico (AVCH) no último sábado. Ele foi 
encontrado caído, por volta das 17h, 
na escada do condomínio onde mora-
va, no bairro de Mangabeira, em João 
Pessoa, e inicialmente suspeitou-se de 
um acidente doméstico. 

Adeilton teve duas paradas 
cardíacas e foi levado para o Hospital 
Ortotrauma, no mesmo bairro, quan-
do sofreu outra parada. Por causa 
da gravidade do estado de saúde, o 
artista foi transferido para o Hospital 

de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, tendo chegado às 
22h20 com quadro de AVCH.

A página de Biuzinha Priqui no 
Facebook informa que o persona-
gem nasceu em 1983, no espetácu-
lo Pastoril Profano. No entanto, à 
medida que obtinha sucesso perante 
o público, por causa das piadas de 
duplo sentido, figurino extravagante 
e risada marcante, passou a atuar na 
televisão, fazendo participações em 
programas de auditório e apresen-
tando um quadro de humor em uma 
emissora de João Pessoa. 

O humor escrachado e a alegria contagiante de “Biuzinha” encantavam o público, especialmente nas apresentações do Pastoril Profano 

As veredas cênicas de 
Astier Basílio fazem parte 
do espetáculo Baldio



Astier Basílio começou, na 
cena artística, como poeta. 
Depois, seu talento abriu 
outras veredas. Na ficção e, 
principalmente, no teatro. 
Como “Ariano”, peça dirigida 
por Gustavo Paso, que cha-
mou a atenção até de Bár-

bara Heliodora, um nome de respeito nas 
artes cênicas. Guimarães Rosa saiu com um 
bloquinho de anotações em busca de seu 
Grande Sertão. Astier Basílio fez algo pare-
cido para a montagem da peça “Baldio”, que 
tem apresentação única hoje, no Piollin, às 
20 horas. A montagem é do Grupo Pavilhão 
da Magnólia, que apresenta no mesmo lo-
cal, durante o fim de semana, o espetáculo 
infantil Ogroleto.

Segundo Astier Basílio, “Baldio” coloca 
no palco cinco atores em quadros cênicos 
que abordam histórias reais do próprio 
grupo. Um atravessamento de temas, como: 
a morte, o estar-no-mundo, a possibilidade 
do encontro; que se costuram por meio 
dos relatos, em uma junção de cena com 
o audiovisual e a literatura. Este seria o 
começo para falar sobre ‘Baldio’ espetáculo 
que trouxe consigo diversos parceiros que 
trabalharam na concepção e realização do 
projeto que estreou em Fortaleza em março 
de 2015, no Teatro Universitário Paschoal 
Carlos Magno – UFC espaço simbólico para 
o grupo, pois marcou a culminância de três 
anos de residência artística realizada no 
espaço (2012-2015). Astier conta que es-
creveu o texto com os integrantes do grupo 
e para eles, a partir de um processo de mais 
de um ano em sala de ensaios. 

A figura do cão, explica Astier, precisa-
mente do vira-latas, em sua dimensão de 
abandono, constituiu a dobra a partir da 
qual memória e representação questiona-
ram seus limites e desenharam a moldura 
de “Baldio”. O texto foi originado durante o 
próprio processo de criação, com assina-
tura de Astier Basílio, ganhador do Prêmio 
Funarte de Dramaturgia (2014). A direção 
se dá em parceria com Héctor Briones, 
coordenador do grupo de pesquisa Labo-
ratório de Poéticas Cênicas e Audiovisuais 
(LPCA) do ICA-UFC. Com menos de 1 ano 
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As veredas cênicas 
de Astier Basílio

de existência, o espetáculo já foi contem-
plado com o Prêmio Funarte de Internacio-
nalização: Apoio à tradução de Espetáculos 
Teatrais, ao todo foram dez projetos sele-
cionados de todo o Brasil, do Ceará foram 
selecionados: “BrTrans” do Coletivo As 
Travestidas e “Baldio” do Grupo Pavilhão 
da Magnólia. O projeto prevê a tradução do 
texto “Baldio” para língua espanhola, re-
montagem e legenda da obra. O espetáculo 
tem classificação 18 anos.

Para as crianças, o grupo Pavilhão da 
Magnólia  traz seu mais novo espetáculo, o in-
fantil “Ogroleto”, com enredo sobre aceitação 
das diferenças na infância, o espetáculo é uma 
parceria entre o grupo teatral cearense com 
o diretor Miguel Vellinho da Cia Pequod -RJ. 
Conforme a sinopse, um menino, ao começar 
a frequentar a escola, passa a fazer vários 
questionamentos sobre sua natureza de ogro, 
até então desconhecida, e a desbravar outro 
mundo além daquele que sua mãe costumava 
apresentar a ele. Com temas que envolvem a 
descoberta do medo, da dúvida e da aceitação 
das diferenças ainda na infância, com texto 
original da dramaturga canadense Suzanne 
Lebeau, que há mais de 35 anos se dedica ao 
público jovem e infantil. A classificação indica-
tiva do espetáculo é a partir de 7 anos.

O espetáculo teve estreia em 2015, no 
Festival Internacional de Teatro Infantil 
no Ceará (TIC), que aconteceu em Sobral. 
“Ogroleto” é fruto de um intercâmbio cul-
tural entre os estados do Ceará e do Rio de 
Janeiro, já que o diretor Miguel Vellinho é 
professor do curso de Teatro da Unirio e da 
Cia PeQuod – Teatro de Animação (RJ), sen-
do também  vencedor de premiações como 
o Prêmio Zilka Sallaberryde Teatro Infantil, 
em 2011, e o Prêmio São Paulo de Incentivo 
ao Teatro Infantil e Jovem, em 2014. O elen-
co de “Ogroleto” conta com os atores Nelson 
Albuquerque e Silvianne Lima, e o figurino 
é assinado por Yuri Yamamoto, vencedor 
do quadro “Como manda o figurino”, do 
Fantástico, da TV Globo, em 2015.

O grupo Pavilhão da Magnólia é um dos 
expoentes grupos de teatro de Fortaleza, 
com uma prática voltada para ações que 
movimentam a cena cultural da cidade. O 
Pavilhão acabou de completar em 2015, 10 
anos de atividades, com produções para o 
palco, rua e para o público adulto e o infantil. 

O Pavilhão da Magnólia
Surgido em 2005, o Pavilhão da Mag-

nólia é um dos expoentes grupos de teatro 
de Fortaleza, com uma prática voltada para 
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Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Nos próximos dias 22 e 23 de 
outubro, das 18h às 22h, o Sesc Centro 
João Pessoa recebe mais uma oficina 
através do Projeto Palco Giratório. 
A oficina faz parte da quarta etapa 
do projeto que também contará com 
apresentação do espetáculo “OraMor-
tem” do Coletivo de Teatro In-Próprio, 
do Mato Grosso.

Ministrada por Daniela Leite e 
Karina Figueredo, a oficina “Corpo 
e Luz: Experimentações de Grafias 
no Espaço” tem como proposta a 
investigação de imagens, grafias no 
espaço e cenas que surgem a partir 
dos atravessamentos que a relação 
entre corpo e luz pode disparar. Para 
tanto, é necessário que cada partici-
pante traga objetos que produzam 
algum tipo de luminosidade que 
serão utilizados nos exercícios de 
criação. “A atitude de comprometi-
mento, abertura e disponibilidade é 
requisito indispensável para a cons-
tituição dessa experiência”, destaca 
Daniela Leite.

Ainda sobre a oficina Karina 
Figueredo completa “Partimos do 
pressuposto que um corpo é pri-
meiramente encontro com outros 
corpos e capacidade de afetar e 

Projeto Palco Giratório, do Sesc, oferece oficina 
de teatro em João Pessoa na próxima semana

ser afetado. Nesta oficina, o corpo, a 
luz e o espaço serão experimentados 
numa mesma zona de compartilha-
mento. Defendemos que as fronteiras 
entre corpo e luz sejam borradas, 
num exercício concomitante de 
retroalimentação, descartando qual-
quer centro hierárquico entre as duas 
linguagens.”

Os interessados podem realizar sua 
inscrição, de forma gratuita, diretamen-
te no Setor de Cultura do Sesc Centro 
João Pessoa, localizado na Rua Desem-
bargador Souto Maior, 291, 2º andar 
- Centro - João Pessoa. Ou solicitar ficha 
de inscrição através do email: aelsonfe-
linto63@gmail.com.

No dia 24 às 20h o Teatro Piollin 
receberá a apresentação do espetáculo 
“OraMortem”, que conta com entrada 
gratuita para todo público. OraMortem 
é um momento inesperado, um delírio 
disparado no encontro da Velha com o 
Menino. Dois personagens se fragmen-
tam em reflexos e projeções para expor 
aquilo que não cabe, que é desajustado, 
que escapa das clausuras do espaço-
tempo. A proximidade da morte como 
sintoma de vida. O corpo dela transbor-
da e o espaço inundado está na iminên-
cia de derramar.

ações que movimentam a cena cultural 
da cidade. Com produções para o palco e 
a rua, para o público adulto e o infantil, o 
Pavilhão produziu espetáculos como: “A 
revolta das coisas (2005)”, “O pássaro azul 
(2008)”, “Pétalas” (2009-2016), “Festa” 
(2012) e “Baldio” (2015). Além dos espe-
táculos, festivais e atividades formativas, o 
coletivo tem em seu histórico a revitaliza-
ção de dois espaços culturais na capital: o 
Teatro Universitário Paschoal Carlos Mag-
no (TU) e Teatro Carlos Câmara (TCC), este 
último com o projeto “Centro em Cartaz”.

A oficina objetiva a investigação de imagens e cenas que surgem entre corpo e luz

Cenas do espetáculo com o grupo cearense Pavilhão da Magnólia, que aborda histórias reais e temas como a morte

n Circulação do Grupo Pavilhão da Magnólia (Fortaleza-CE) 
em João Pessoa-PB 
n Baldio: Dia 19/8 (sexta) às 20h
n Classificação: 18 anos | Capacidade: 60 lugares
n Ogroleto: Dias 20 e 21 (sábado e domingo) às 17h
n Classificação: Livre | Indicada a partir de 7 anos
n Capacidade: 70 lugares
n Local: Casa Grande Centro Cultural Piollin
Rua Professor Sizenando Costa, S/N, Roger
João Pessoa-PB - Contatos : (83) 3241-6343
n Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (estudante) 
n Informações: (83) 9.9909 7262
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Em cartaz

Livro
Livros 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

Escritor cearense defende que o Vaticano devolva 
as Ordens Sacerdotais ao Padre Cícero Romão

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

Crônicas sobre 
o futebol

Lançado nas 
cidades de João 
Pessoa e Campina 
Grande no último 
mês de julho, res-
pectivamente, o 
livro - o segundo 
do autor - inti-
tulado Além do 
Futebol: paixões, 
dores e memórias 
sobre um jogo de 
bola (Ideia Edito-
ra, 173 páginas, R$ 
40), do jornalista 
paraibano Phelipe Caldas, vem enriquecer ainda 
mais, para o leitor, as opções de obras em torno 
desse tema, no Estado. O novo trabalho do escritor, 
que nasceu na capital, reúne 70 crônicas, das quais 
cinco são inéditas e a maioria das outras - a mais 
antiga é de 2012 e a mais recente de maio passa-
do - foi publicada entre 2014 e 2016, no blog do 
próprio autor, denominado de “Carrinho por Trás” 
e na edição impressa, agora extinta, do Jornal da 
Paraíba, onde trabalhou, principalmente, na edito-
ria de Esportes.

As crônicas inéditas de Além do Futebol - cujo 
prefácio é assinado pelo crítico literário Hildeberto 
Barbosa Filho e a orelha pelo poeta Sérgio de Cas-
tro Pinto - são as seguintes: A bola, A bicicleta per-
feita, Dia de Fla-Flu, Departamento médico e A crô-
nica perdida. A obra ainda contém um texto extra 
sobre a vertente do esporte bretão que se tornou 
conhecida como futebol americano. “Os textos são 
divididos em ficção, resgate histórico e memórias”, 
disse para o jornal A União Phelipe Caldas, que 
lançou seu primeiro livro em 2007, pela Editora 
Universitária da UFPB, cujo título é Academias de 
Bambu - Boêmia e intelectualidade nas mesas do 
bar, o qual foi seu Trabalho de Conclusão de Curso 
na Graduação em Jornalismo pela Universidade 
Federal da Paraíba, em 2004.  

“O tema do meu livro é o futebol, mas tento ir 
além do futebol, pois falo de vida, família, memó-
ria e paixão. Ele não é apresentado de forma crua, 
mas dentro de um ambiente social, que inclui, por 
exemplo, a reação do pai e do seu filho diante do 
rebaixamento do clube”, disse Phelipe Caldas. O 
livro também inclui crônicas que o autor escreveu 
para registrar alguns fatos. Um deles é a histórica 
vitória por 2 x 1 do Botafogo da Paraíba, que é de 
João Pessoa, sobre o Flamengo, do Rio de Janeiro, 
em partida disputada pelo Campeonato Brasileiro 
de 1980 em pleno Maracanã, na Cidade Maravilho-
sa, no dia 6 de março de 1980. Na época, inclusive, 
jogaram pelo time carioca Zico - que permanece na 
galeria como um dos maiores jogadores do Brasil 
- e o paraibano Júnior. Outro é a comemoração dos 
100 anos de existência do Campinense, clube de 
Campina Grande, completados em 2015.

Phelipe Caldas comentou que seu livro se 
destaca por ter o que considerou “uma veia mais 
literária sobre o futebol”. E, indagado sobre futuros 
projetos, ele disse que possui escritos abordando 
assuntos mais diversificados, mas que pretende 
lançar, em 2017, outra obra - ainda sem título - so-
bre esta mesma modalidade esportiva, pela qual se 
declara “um apaixonado”, pois já tem outras crôni-
cas prontas. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

FoToS: Edson Matos

“O Padre Cícero é o maior fe-
nômeno religioso, político e sócio-
cultural do mundo cristão, embora 
muito ignorado pela Igreja. Ele 
possui 50 milhões de devotos no 
Nordeste e foi eleito, em pesquisa 
realizada pela Universidade Federal 
do Ceará (UFCE), o cearense do sé-
culo XX, e, em outra pesquisa, mais 
recente, feita pela emissora de TV 
SBT, uma das 100 personalidades 
mais importantes do Brasil. Anual-
mente, 3,5 milhões de romeiros vão 
à cidade de Juazeiro do Norte exclu-
sivamente para visitar o túmulo do 
“Padim” e, na oportunidade, deixam 
para a Igreja, a título de óbolo, mais 
de R$ 60 milhões, que “engordam” 
a mitra diocesana e os cofres do 
Vaticano, uma das maiores fortunas 
do planeta.  Onde há uma estátua de 
27 metros de altura que é a tercei-
ra maior do mundo em concreto e, 
nessa romaria, proporcionam fatu-
ramento de cerca de R$ 60 milhões 
para a Igreja”. 

A declaração foi feita ao jornal 
A União pelo escritor José Pereira 
Gondim, que lançou no último dia 
14, durante o Agosto das Letras - 
evento realizado pela Funesc (Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba), 
em João Pessoa - o livro denomi-
nado Cícero Romão Batista - Meu 
Padim: quando a igreja vai (re)or-
dená-lo padre?. A obra - que é a 11ª 
do autor, que a custeou -  tem, ao 
longo de 546 páginas, 10 capítulos 
e 102 textos independentes e pode 
ser adquirida, na capital, em O Sebo 
Cultural, ao preço de R$ 50. Diante 
dos argumentos que expôs, e pela 
importância que representa, ele dis-
se que é preciso que a Igreja restitua 
o título de padre a Cícero Romão, o 
que, assim, repararia uma injustiça 
cometida contra o religioso.

Reconhecimento

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, 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 de-
cidiu 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?. CinEspaço4: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 
21h30 (LEG). Manaíra6/3D: 15h, 18h e 21h 
(LEG). Manaíra7/3D: 14h20, 17h10 e 20h10 
(DUB). Manaíra11: 13h15, 16h, 19h e 22h 
(LEG). Mangabeira3: 17h30 e 20h30 (DUB). 
Mangabeira5/3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h (DUB). Tambiá4: 14h10, 16h20, 18h35 
e 20h50 (DUB). Tambiá6/3D: 14h10, 16h25, 
18h40 e 20h55 (DUB).  

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção David Yates. Com 
Alexander Skarsgård, Margot Robbie, 
Christoph Waltz. Sinopse: Releitura da 
clássica lenda de Tarzan, na qual um 
pequeno garoto órfão é criado na selva, e 
mais tarde tenta se adaptar à vida entre 
os humanos. Na década de 30, Tarzan, 
aclimitado à vida em Londres em conjun-
to 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. 
Manaíra1: 21h50 (LEG). 

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. 
Classificação: livre. Direção: Mike Thurmeier 
e Galen T. Chu. Com Diogo Vilela, Márcio 
Garcia, Tadeu Mello. Sinopse: Após uma 
nova trapalhada de Scrat, uma catástrofe 
cósmica ameaça a vida na Terra, obrigando 
Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid a deixarem 
seus lares. Eles encontram o abrigo ideal 
em uma caverna ocupada pelo excêntrico 

líder espiritual Shangri Lhama e seus se-
guidores. Manaíra1:  19h30 (DUB).  Tambiá1: 
14h30 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classificação: 
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.  
Manaíra8: 19h20 (DUB). 

Cine Bangüê: MÃE SÓ HÁ UMA (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 82 min. Classifi-
cação: 16 anos. Diretora: Anna Muylaert. 
Com Naomi Nero, Matheus Nachtergaele, 
Dani Nefussi, Daniel Botelho. Sinopse: A vida 
do adolescente Pierre vira de cabeça pra 
baixo quando ele recebe uma denúncia e é 
obrigado a fazer um teste de DNA. Horário: 
16h, 18h30 e 20h30. 

O escritor cearense José Perei-
ra Gondim observou que, apesar 
de decorridos 123 anos, a Igreja 
ainda não fez a revisão da situação 
do “Padim Ciço”, que ainda hoje, 
conforme declarou, continua sendo 
um padre “cassado”. O autor disse 
que esse fato aconteceu por meio de 
uma correspondência datada de 23 
de fevereiro de 1921 e assinada pelo 
cardeal Merry del Val. A medida foi 
tomada porque a Igreja não aceitou 
o milagre da hóstia ensanguentada. 
O escritor disse lamentar a Igreja 
ter condenado, de maneira enérgica, 
esse fato acontecido com o Padre 
Cícero, mas, em contrapartida, ter 
admitido como milagres outros 
casos ocorridos na Europa. 

“O livro é um trabalho sobre 
ciência, política e religião, centrado 
na trajetória de perseguições ao 
Padre Cícero Romão Batista, na “via 
crucis” da Beata Maria de Araújo, 
nos primórdios da antiga Vila do 
Joaseiro, hoje cidade do Juazeiro 
do Norte, no Ceará. Há a análise da 
atuação da Igreja Católica em rela-
ção a essas pessoas ou entidades, no 
período compreendido entre o ano 
1872 (a chegada do Padre Cícero ao 
local), até a atualidade, com ênfase 
especial para o dia 13 de dezembro 

de 2015, quando um suposto per-
dão agregado a uma insólita recon-
ciliação foi divulgado pelo bispado 
do Crato (CE), gerando um inusitado 
e fantástico mundo de expectativas. 
A festa na cidade foi indescritível, 
inenarrável!”, disse José Pereira 
Gondim. “Meu objetivo, ao publi-
car essa obra, não é o de afrontar 
a Igreja, mas colocar as coisas nos 
seus devidos lugares. Procuro não 
passar uma visão paternalista, mas 
realista”, fez questão de ressaltar 
o autor. “Ignorando um Decreto de 
Excomunhão exarado pelo Santo 
Ofício no dia 12 de julho de 1916 
e, coincidentemente, assinado pelo 
cardeal Merry del Val, uma punição 
que se estendeu por longos cinco 
anos (1916 a 1921), o Padre Cícero 
militou, também, na política, sendo 
eleito o primeiro prefeito - e de-
pois reeleito - do Juazeiro do Norte, 
deputado federal e vice-governador 
do Estado do Ceará”, lembrou, ainda, 
o escritor.

A propósito, José Pereira Gon-
dim manifestou-se satisfeito com o 
lançamento do livro no Agosto das 
Letras, evento no qual a obra foi 
apresentada por Lenilson Guedes. 
“Superou minhas expectativas pois, 
quando as pessoas começam a fazer 
perguntas para o autor, essa atitude 
demonstra curiosidade e essa inte-
ração ocorreu”, disse ele. “A leitura 
proporcionará, ao público, a opor-
tunidade de tomar conhecimento 
desse comportamento estranho da 
Igreja, que dá vivas ao Padre Cícero 
mas, nos “bastidores da realidade”, 
ele deve ser mantido castigado, pois 
as penas que lhe foram aplicadas, 
segundo o conceito do Vaticano, 
foram “justas e justificadas”. Esse 
clima dúbio, ou ambíguo, somente 
terá um sentido lógico através da 
devolução das Ordens Sacerdotais 
do Padre Cícero, a maneira mais cla-
ra e honesta de se resolver o assun-
to”, concluiu o escritor.  

José Pereira Gondim exibe a sua obra
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l  LGBT 
A XV Parada do Orgulho LGBT de João Pessoa será realizada no próximo domingo (21) na 

orla da capital. A concentração para a marcha será iniciada às 17h, em frente ao Sesc Cabo 
Branco, com previsão de saída  e de acordo com a organização, às 19h em direção ao Busto 
de Tamandaré, na Praia de Tambaú, encerrando por volta da meia-noite, após realização dos 
shows. Este ano o evento tem como tema “Combatendo a LGBTfobia nas ruas e nas urnas”, 
cujo objetivo é mostrar que o movimento continua na luta em busca de  mudar o cenário 
atual da política brasileira apoiando candidaturas que respeitem as orientações sexuais e 
identidades de gênero. A expectativa dos organizadores é de que mais de 30 mil pessoas 
prestigiem a parada, que, além dos shows da Tops Drags, terá como atrações principais a 
cantora Renata Arruda e o Grupo Raízes. Movimento do Espírito Lilás (MEL), Astrapa, Movibi, 
Cordel Vida, Coletivo de Homens Trans (Petris) e Levante Popular da Juventude e conta com 
apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, Se-
cretaria de Segurança Pública, Coordenadoria das Delegacias de Mulheres e Espaço LGBT.

l  Matinhas 
 A programação da “11ª edição Caminhos do Frio – Rota Cultural 2016” será 

realizada até o próximo domingo no município de Matinhas, localizado na região 
metropolitana de Campina Grande. Com o tema “Laranja, arte e cultura”, a pro-
gramação conta com uma série de cursos de artesanato, agricultura e gastro-
nomia, em três lugares distintos da cidade, passeio ciclístico, oficinas de teatro 
e técnicas vocais, com Suzy Lopes e Liss Albuquerque, respectivamente, Trilha 
Ecológica a Cachoeira da Pinga. A primeira cidade a receber o roteiro foi Areia (4 
a 10/7), depois  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) passando agora por Matinhas e depois pelos mu-
nicípios de Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 a 4/9). 
Os 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. Toda a programação pode ser 
encontrada na página do evento (http://www.caminhosdofrio.com).

l  Trilha
O Jardim Botânico Benjamim Maranhão, em João Pessoa, realiza até hoje as atividades 

das trilhas ecológicas especiais, em alusão o mês da juventude. No período de 22 a 26 pró-
ximos serão realizadas palestras sobre os resíduos sólidos e Unidade de Conservação para 
alunos da rede pública de ensino. Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Epitá-
cio Pessoa, localizada no bairro de Tambiá, em João Pessoa, participaram da trilha ecológica 
especial, recebendo dos educadores ambientais da Sudema orientações sobre a importância 
da preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais. A iniciativa faz parte das 
ações comemorativas do Mês da Juventude programada pelo Governo do Estado.

l  Voos

l  Caminhada
A Arquidiocese da Paraíba, através do 

Setor Família, realiza amanhã a IV Caminhada 
da Família a partir das 15h, com concentração 
em frente ao Posto Freeway, na Avenida Epi-
tácio Pessoa, na capital. O evento que está 
em sintonia com o Ano Jubilar da Misericórdia 
convocado pelo Papa Francisco (LMI), inspira-
dos na temática “Misericórdia na Família: Dom 
e Missão”. De acordo com a Arquidiocese 

um pouco antes do início da concentração 
da caminhada será o Jubileu da Família, no 
período das 13h às 15h no Santuário Nossa 
Senhora da Conceição, em Tambauzinho, ao 
lado do Espaço Cultural. Após esse encon-
tro, todos seguem até a concentração da IV 
Caminhada da Família, seguindo pela Avenida 
Epitácio Pessoa com destino ao Busto de 
Tamandaré, na orla de João Pessoa. 

A Empresa Pa-
raibana de Turismo 
(PBTur) vai intensi-
ficar o trabalho de 
divulgação e capaci-
tação de agentes de 
viagens nas cidades 
de Campinas (SP) e 
Belo Horizonte (MG) para ampliar o volume 
de vendas do voo direto entre o aeroporto 
de Confins, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, e o Casto Pinto, na Grande João 
Pessoa. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, 
se reuniu na última quarta-feira (17) com 
a gerente comercial da Azul Viagens, Lais 

Azevedo, para traçar algumas ações. Ficou 
definido que vai ser realizado um ‘famtour’ 
com agentes de viagens de Minas Gerais e 
uma capacitação com agentes de viagens 
de Campinas, no começo de outubro pró-
ximo, sobre as potencialidades do Destino 
Paraíba.

Sábado

Grupo paraibano Trem das 
Onze na Usina Energisa hoje

razendo em seu arcabouço musical grandes clássicos do samba, apresenta-se hoje no palco da Usina Cultural Ener-gisa o grupo paraibano Trem das Onze. Durante o show os músicos irão explorar com seu repertório canções de Noel Rosa e João Nogueira, chegando também aos contempo-râneos, Chico Buarque e Zeca Pagodinho. A apresentação tem início marcado para as 21h e a entrada custa R$ 15. 

n Quando: Amanhã
n Onde: Teatro Paulo Pontes
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 20 inteira e 
R$ 10 meia-entrada

ESPETáCULO TEATRAL: 
ÉDIPO

n Quando: Amanhã
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 25

REQUIEM

n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto 
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 10

ALIVE: 
TRIBUTO A PEARL JAM

n Quando: Domingo
n Onde: Green Foodpark
n Horário: 20h
n Entrada: Franca

SEU PEREIRA 
E COLETIVO 401A

ESTACInE MOSTRA 
PROFESSORES 
n Filme: Encontrando Forrester
n Quando: Domingo
n Onde: Miniauditório da Estação 
das Artes
n Horário: 16h
n Entrada: Franca 

Domingo

Domingo

FOTOS: Divulgação

Hoje

T

Sábado

Hoje
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TCEs apontam retrocesso em decisão
Supremo Tribunal liberou a 
participação de candidatos 
com contas reprovadas

“fichA SujA” nAS eleiçõeS
13

O presidente da Asso-
ciação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), Valdecir 
Pascoal, classificou como 
“retrocesso” a decisão de 
quarta-feira (17) do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
segundo a qual candidatos 
a prefeito que tiveram con-
tas rejeitadas apenas pelos 
Tribunais de Contas Esta-
duais podem concorrer ao 
pleito de outubro. 

De acordo com a Corte 
Suprema, para o candida-
to ser enquadrado na Lei 
da Ficha Limpa ele teria 
de ser condenado também 
pela Assembleia Legislati-
va local.

Durante a sessão de 
ontem, o ministro Gilmar 
Mendes chegou a dizer que 
a lei “é mal feita” e que “pa-
rece ter sido feita por bêba-
dos”. A declaração foi feita 
durante sessão da Corte 

que analisou decisão sobre 
contas rejeitadas de prefei-
tos candidatos às eleições 
de outubro.

 “A palavra ‘bêbados’ 
usada pelo ministro Gilmar 
Mendes é que nos surpre-
ende, porque pensamos 
exatamente o contrário. A 
Lei da Ficha Limpa é cida-
dã, fruto da iniciativa po-
pular. É uma das leis mais 
importantes para a Repú-
blica Federativa do Brasil, 
depois da Constituição Fe-
deral de 1988 e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, 
disse Valdecir Pascoal on-
tem, após encontro com 
o presidente interino Mi-
chel Temer.

“Na nossa opinião, 
essa decisão do STF foi 
um retrocesso em maté-
ria de controle público no 
Brasil”, disse o presidente 
da Atricon, que também é 
presidente do Tribunal de 
Contas de Pernambuco. “A 
causa mais efetiva da Lei da 
Ficha Limpa, em matéria de 
impugnação de candidatos, 
era justamente as contas 
rejeitadas pelos Tribunais 
de Contas, já que são contas 
técnicas”.

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Claudio Lamachia, se 
manifestou ontem sobre a 
declaração do presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
e ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Gilmar Men-
des, que quarta-feira (17) 
disse que a Lei da Ficha Lim-
pa parece ter sido “feita por 
bêbados”.

“A Lei da Ficha Limpa 
é amplamente reconheci-
da pela sociedade como um 
avanço da democracia e do 
sistema eleitoral, impedindo 
a candidatura de quem tem 
ficha suja. Tanto é assim que 
foi apresentada como proje-
to de lei de iniciativa popu-
lar”, disse em nota divulgada 

pela assessoria de imprensa 
da OAB, lembrando que “o 
presidente do TSE deveria 
reconhecer e apoiar todas as 
iniciativas que aperfeiçoam o 
sistema eleitoral”.

Lamachia também cri-
ticou a linguagem usada por 
Mendes: “A linguagem usada 
por ele, inclusive, não se co-
aduna com a postura de um 
magistrado, notadamente 
um ministro do STF, na hora 
de exercer seu direito de 
crítica, seja ela direcionada 
à sociedade, proponente da 
lei, seja aos parlamentares 
que aprovaram a matéria, 
seja ao chefe do Executivo 
que a sancionou”.

A declaração de Gilmar 
Mendes foi feita durante 
uma sessão no Plenário do 
STF que analisava decisão 
sobre contas rejeitadas de 

prefeitos que são candida-
tos às eleições.

Críticas
Nessa quinta-feira, ao 

ser questionado por jorna-
listas, Mendes voltou a falar 
sobre a Lei da Ficha Limpa 
durante evento no TSE. Ele 
disse que sua fala de quarta-
-feira (17) foi feita no con-
texto de um debate. Ele re-
afirmou que legislação tem 
vícios e que precisa ser apri-
morada.

“A lei na verdade tem 
alguns vícios e necessita re-
almente de aprimoramento. 
O que eu disse é que a lei foi 
mal feita, realmente ela tem 
carências e precisa ser aper-
feiçoada. Portanto, ela não 
pode ser canonizada”, disse 
ao lembrar que o Tribunal 
Superior Eleitoral vem inter-

pretando a lei em questão. 
“Nós mesmos aqui no 

TSE temos feito uma inter-
pretação construtiva da lei. 
Porque aquela lei, nós sabe-
mos todos, foi feita de afoga-
dilho. Ela tinha na verdade 
como mote ser aplicada já 
nas eleições de 2010, cria-
va portanto inelegibilidade”, 
disse o ministro.

O ministro citou falhas 
específicas da Lei da Ficha 
Limpa como, por exemplo, o 
fato de que profissionais ex-
cluídos de conselhos possam 
se tornar inelegíveis. “Quer 
dizer, brincou-se um pouco de 
Deus nesse tipo de matéria. E 
é preciso respeitar um pouco 
a inteligência alheia, é preciso 
que a própria legislação não 
aproveite momentos emocio-
nais para trazer coisas absolu-
tamente irracionais”, disse.

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

foto: José Cruz/Agência Brasil

Diante da decisão 
do STF, Pascoal afirmou 
que a associação por 
ele presidida se juntará 
a outras entidades na 
tentativa de sensibilizar 
a Corte. “Vamos fazer 
um movimento nacional 
- junto com MCCE (Mo-
vimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral), 
OAB, CNBB e todas enti-
dades de controle – para 
tentar sensibilizar o STF 
a rever [essa decisão], 
por meio de embargos 
declaratórios.

O procurador-geral 
da República possivel-
mente vai interpor na 
próxima semana algo 
relativo a isso também”, 
informou o presidente 
da entidade que agrega 
membros dos Tribunais 
de Contas do País.

Pascoal destacou 
que, segundo dados 
consolidados pela Atri-
con, “aproximadamen-
te seis mil candidaturas 
a prefeitos serão imuni-
zadas por essa decisão 
do STF, e mais de R$ 4 
bilhões que os Tribu-
nais de Contas deter-
minaram para fins de 
ressarcimento serão de 
recuperação duvidosa, 
já que tira da gente (Tri-
bunais de Contas) a pos-
sibilidade de decidir”.

“Então, me parece 
que é um grande re-
trocesso. Respeitamos 
a decisão, mas somos 
contra e vamos sensibi-
lizar o STF por meio de 
ações próprias com vis-
tas a ele avaliar”, acres-
centou o presidente da 
associação.

“Não dá para com-
parar com as Câmaras 
Legislativas a estrutura 
dos Tribunais de Contas, 

atualmente com mais de 
16 mil auditores e mem-
bros especializados em 
contas públicas. E não 
dá para passar esse juí-
zo de valores às Câma-
ras de Vereadores. Elas 
não estão estruturadas. 
São muitos os casos em 
que essas câmaras já de-
monstraram que não es-
tão aptas para analisar 
as contas de governo. 
É uma decisão que vai 
na contramão daquilo 
que o cidadão espera do 
STF”, argumentou.

Apesar de o assunto 
não constar da pauta da 
reunião que teve com o 
presidente interino, Pas-
coal disse ter falado so-
bre “esse incômodo dos 
Tribunais de Contas” 
em relação à decisão do 
STF. “Em um momento 
oportuno solicitaremos 
de forma mais especial 
o apoio do presidente 
Temer no sentido de 
nos ajudar a fortalecer o 
controle. Vivemos hoje 
uma quadra da história 
importante, em que os 
controles têm de ser for-
talecidos para atuar em 
rede, porque a corrup-
ção é sistêmica no País”, 
afirmou.

Na avaliação da 
Atricon, não há como 
a decisão do STF ser 
aplicada já nas eleições 
de outubro. “Para essa 
eleição não tem volta, 
porque o Ministério Pú-
blico Estadual fez uma 
recomendação para os 
promotores não impug-
narem as candidaturas 
com base na decisão 
do acórdão do STF, que 
ainda não foi publicado. 
Para essas eleições, por-
tanto, não será aplicada 
essa regra”, concluiu.

Atricon fará movimento

O presidente do TSE e ministro do Supremo, Gilmar Mendes, afirmou que a Lei da Ficha Limpa parece ter sido “feita por bêbados”

OAB critica declaração de Gilmar Mendes
Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Os temas áreas verdes, 
energias renováveis, ges-
tão de resíduos sólidos e 
mobilidade urbana podem 
fazer o eleitor mudar de 
voto nas eleições munici-
pais de 2016, mostra o pro-
jeto apartidário Cidade dos 
Sonhos em pesquisa enco-
mendada ao Datafolha.

Esses quatro assuntos 
foram considerados impor-
tantes ou muito importan-
tes por mais de 90% dos 
entrevistados, chegando 
a 96%, de acordo com o 
tema. O percentual dos que 
certamente mudariam de 
voto, caso o projeto de go-
verno nessas questões não 
coincida com os seus ide-
ais, é também significativo, 
variando entre 43% e 45%, 
dependendo do assunto.

A mensagem dos elei-
tores é clara, de acordo 
com Gabriela Vuolo, repre-
sentante do projeto Cidade 
dos Sonhos, e os candidatos 
precisam ir além de assun-

tos tradicionalmente trata-
dos em programas e propa-
gandas políticas.

“Os dados a que chega-
mos são muito importan-
tes. Estamos acostumados 
a ver candidatos falando 
sempre dos mesmos as-
suntos e essa pesquisa traz 
uma informação muito re-
levante que é: não basta 
falar sobre os temas a que 
estamos acostumados, não 
basta falar só sobre educa-
ção, saúde e moradia, vai 
precisar falar sobre mais 
coisas. Quem falar sobre 
outros temas tende a ga-
nhar uma parcela interes-
sante do eleitorado”,  disse 
Gabriela.

Ela explicou que esses 
aspectos são diretamente 
ligados à qualidade de vida 
das pessoas nas cidades e já 
são vistos como fatores de 
decisão do voto. “Fatias aci-
ma de 40%, como encon-
tramos, podem fazer a dife-
rença tanto na escolha dos 
candidatos que vão para o 
segundo turno, quanto no 
momento da decisão”, 

Temas podem levar o
eleitor a mudar o voto

O juiz federal Sér-
gio Moro, que conduz 
as ações da Operação 
Lava Jato na 1ª instân-
cia, adiou ontem o re-
torno à prisão do pecua-
rista José Carlos Bumlai, 
amigo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
A defesa de Bumlai in-
formou que o pecuaris-
ta foi internado em um 
hospital de São Paulo.

O magistrado ha-
via determinado que 
Bumlai se apresentasse 
à Polícia Federal em 23 
de agosto para retornar 
ao regime de prisão pre-
ventiva determinada em 
novembro de 2015, na 
deflagração da Opera-
ção Passe Livre, desdo-
bramento da Lava Jato.

O pecuarista está 
cumprindo custódia 
domiciliar desde março 

quando deixou a prisão 
da Lava Jato para tratar 
um câncer na bexiga 
e, posteriormente, de 
problemas cardíacos.

Moro determinou 
que a defesa de Bumlai 
o mantenha informado 
para “esclarecer se o 
cliente permanece in-
ternado e apresentar o 
resultado dos exames 
médicos”.

Bumlai é acusado 
de corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e 
por crimes financeiros 
no emblemático em-
préstimo de R$ 12 mi-
lhões do Banco Schahin 
para o PT em 2004. 

Petição anexada aos 
autos da Lava Jato afir-
ma que o pecuarista, de 
71 anos, se compromete 
a apresentar “os resulta-
dos dos exames e o diag-
nóstico médico tão logo 
estes forem concluídos”.

Moro adia retorno 
de Bumlai à prisão

lAVA jAto

Da Agência Estado

Camila Boehm
Da Agência Brasil
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Temer é notificado pela OEA e
terá que explicar impeachment
Organização recebeu do PT 
pedido de suspensão do 
processo contra Dilma

opiniao.auniao@gmail.com

O fotógrafo Sérgio Silva foi considerado culpado pela Justiça 
do Estado de São Paulo por ter sido atingido por uma bala de 
borracha e, consequentemente, perdido o olho esquerdo. O disparo 
partiu da Polícia Militar, cuja repressão a um protesto pela redução 
na tarifa dos transportes públicos, no dia 13 de junho de 2013, 
deixou um rastro de manifestantes e jornalistas feridos.

O juiz da 10ª Vara de Fazenda Pública Olavo Zampol 
Júnior afirmou que “ao se colocar na linha de confronto 
entre a polícia e os manifestantes, [Sérgio Silva] voluntária e 
conscientemente assumiu o risco de ser alvejado por alguns 
dos grupos em confronto’’.

A decisão judicial  indefere o pedido de indenização 
movido pelo fotógrafo contra o governo de São Paulo. O juiz 
ainda falou da importância de jornalistas se precaverem 
nessas situações e omitiu o papel do Estado, transferindo a 
responsabilidade para quem perdeu a visão.

“No caso, ao se colocar o autor entre os manifestantes 
e a polícia, permanecendo em linha de tiro, para fotografar, 
colocou-se em situação de risco, assumindo, com isso, as 
possíveis consequências do que pudesse acontecer, exsurgindo 
desse comportamento causa excludente de responsabilidade, 
onde, por culpa exclusiva do autor, ao se colocar na linha de 
confronto entre a polícia e os manifestantes, voluntária e 
conscientemente assumiu o risco de ser alvejado por alguns dos 
grupos em confronto (polícia e manifestantes)’’, diz a sentença. 
À decisão, de primeira instância, cabe recurso.

Ou seja, os profissionais de imprensa deveriam gritar 
para a polícia “perdoa-me por me sangrar!’’ – no melhor estilo 
de Nelson Rodrigues.

De acordo com nota divulgada pela Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji), 61% dos 98 casos de agressões 
da PM paulista contra profissionais de imprensa durante as 
manifestações de junho de 2013 foram intencionais, quando a 
vítima estava identificada ou se identificou como jornalista.

Ou seja, grande parte dos ataques não são acidentes. Pelo 
contrário, alguns policiais sabem muito bem o que estão fazendo. 
E os chefes deles também. E secretários de Segurança Pública. E 
governadores. E presidentes. O que só torna a situação pior, uma 
vez que eles não estão atacando apenas o profissional de imprensa 
que está lá, mas impedindo que a população saiba exatamente o 
que está se passando para formar sua opinião.

A Abraji também lembra que, em setembro de 2014, a 2ª 
Câmara Extraordinária de Direito Público do TJ-SP decidiu que 
o fotógrafo Alex Silveira era culpado por perder 80% da visão 
de um dos olhos, após ser atingido por uma bala de borracha 
em 2003.

Tão intolerável quanto um manifestante levar cacetada 
covardemente sem ter feito absolutamente nada para colocar 
em risco a vida de outras pessoas, é um jornalista ser agredido 
quando está tentando registrar e transmitir uma história. Seja 
ele da mídia tradicional ou alternativa.

É censura perpetrada através de violência de Estado.
O poder público não atua decentemente em certos 

protestos e aglomerações para além de meter bala, bomba 
e cacetada, criando um ambiente de guerra em que tudo 
pode acontecer. Em outros, distribui selfies. Policiais 
despreparados, falta de comando, ordens bizarras, má-fé, 
enfim, não se controla fogo jogando álcool. Ou procurando 
armas de destruição em massa em frascos de Pinho Sol.

A verdade é que o poder público tem apostado na 
criminalização prévia de movimentos sociais e na geração de 
narrativas que transformam milhares de manifestantes pacíficos 
em baderneiros para reafirmar sua posição junto a uma parcela 
expressiva do eleitorado que prefere um sentido distorcido de 
ordem acima do respeito aos direitos civis. E, no final, culpa o 
agente policial ou o manifestante pelo ocorrido, quando os maiores 
responsáveis estão longe dali, nos palácios e gabinetes

Ou melhor, clima de guerra, não. Já cobri mais de uma vez 
conflitos armados fora do país e nunca vi nada parecido.

Como já disse aqui, em outras profissões, teríamos protestos 
ou uma ação coletiva mais forte para denunciar o que está 
acontecendo. Talvez até cruzaríamos os braços. Por aqui, muitas 
vezes abaixamos a cabeça e torcemos para que, na próxima vez, 
não seja conosco – assumindo o mesmo padrão que adotamos 
quando uma demissão coletiva assola um veículo de comunicação 
sem que, antes, patrões e empregados tenham conversado para 
checar se essa era mesmo a única saída.

Como profissionais, cuja função é cobrar o poder público 
não conseguem sair desse estado de catatonia? Não é uma 
questão de posicionamento político, ser a favor ou contra 
manifestações. É liberdade de expressão.

Quando o cinegrafista Santiago Andrade foi morto pelo 
disparo de um projétil, a comoção gerada pressionou para que 
ocorressem investigações, que apontaram para manifestantes. 
Mas casos de jornalistas feridos pelas mãos da polícia 
normalmente não encontram a mesma indignação.

Para além disso, o ataque à impunidade sozinho não vai 
resolver a questão de como a imprensa é vista ou tratada, pela 
sociedade ou pelo Estado. Para isso, precisamos também rever 
nosso próprio comportamento e nos perguntar se fazemos parte 
desse tecido social ou se acreditamos no mito bobo do “observador 
independente e imparcial’’? Então, abrir um diálogo honesto.

Por fim, que nós, jornalistas, tenhamos dignidade 
de relatar à exaustão o que está acontecendo, listando 
responsáveis diretos e indiretos, a fim de que cada cicatriz 
deixada nos colegas seja devidamente deduzida do patrimônio 
eleitoral dos mandatários e de seus indicados.

Ou a gente só é corajoso quando é com os outros?

Como SP pratica censura

Brasília (AE) - A Comissão 
Interamericana de Direitos Hu-
manos, que faz parte da Organi-
zação dos Estados Americanos 
(OEA), notificou o governo do 
presidente em exercício Michel 
Temer a dar explicações sobre 
o processo de impeachment.

A manifestação foi uma 
resposta ao pedido feito pelo 
PT na semana passada para 
suspender o processo que le-
vou ao afastamento da presi-
dente Dilma Rousseff.

Entre os pedidos da OEA, 
está que o governo apresente 
as suas observações sobre o 
pedido do PT, explique o que 
foi feito para manter a legalida-
de do processo e quais seriam 
os efeitos do afastamento defi-
nitivo da petista.

O governo foi notificado 
na terça-feira e tem sete dias 
para se manifestar. O julga-
mento final do impeachment 
está marcado para começar na 
próxima quinta-feira, 25.

Segundo o Itamaraty, a 
comissão “solicitou as infor-
mações que o governo brasi-
leiro considerar oportunas a 
respeito do caso em apreço”. 
A resposta encontra-se em 
processo de elaboração e será 
coordenada entre os órgãos 
competentes.

Um dos signatários da 
petição enviada à OEA, o de-
putado Paulo Pimenta (PT-RS) 
comemorou a decisão da co-
missão. “Isso mostra que a OEA 
acatou a nossa denúncia. Esta-
mos confiantes”, afirmou. O or-
ganismo também pediu novas 
informações para os deputa-
dos petistas, autores da peça.

Sakamoto
Leonardo 

Isadora Perón e
Carla Araújos
Da Agência Estado

Começa segunda-feira (22) e se 
estende até 14 de setembro o pra-
zo para adesão dos trabalhadores 
da Embraer ao Plano de Demissões 
Voluntárias (PDV), anunciado an-
teontem (17) pela empresa. As ins-
crições serão analisadas até 23 de 
setembro. Todos os empregados 
que aderirem ao PDV terão seu des-
ligamento realizado na 1ª semana 
de outubro deste ano. O programa 
será aberto a todos os empregados 
de todas as unidades do Brasil.

Segundo a empresa, a inciati-
va ocorre após algumas rodadas de 
negociação com o sindicato da ca-
tegoria e faz parte de uma série de 
medidas de redução de custos ado-
tada pela empresa para superar o 
cenário desafiador enfrentado hoje 
pela indústria aeroespacial.

Entre os incentivos para adesão 
ao PDV estão o pagamento rescisó-
rio equivalente a desligamento sem 
justa causa (aviso prévio, incluindo 
quinquênios, férias e abono de fé-
rias, décimo terceiro salário propor-
cional e 40% do FGTS), indenização 
adicional proporcional ao tempo 
de empresa (40% do salário nomi-
nal por ano de empresa), garantin-
do um mínimo de dois salários no-

minais brutos, pagamento de seis 
meses do plano de saúde e de as-
sistência odontológica para o em-
pregado e seus dependentes já ca-
dastrados, apoio e orientação para 
o processo de transição de carreira 
ou de aposentadoria, workshops 
de planejamento financeiro, em-
preendedorismo e consultoria.

Sindicato
De acordo com o Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José dos Cam-
pos (CSP-Conlutas), os trabalha-
dores aprovaram em assembleia 
na quarta-feira um plano de lutas 
contra as demissões programadas 
pela empresa. A votação reuniu 
cerca de oito mil trabalhadores da 
produção e do setor administrativo 
e atrasou em duas horas a entrada 
do primeiro turno.

“A assembleia foi uma resposta 
da categoria ao Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) anunciado pela 
Embraer. A proposta, apresentada 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos (CSP-Conlutas) 
e aprovada pelos trabalhadores, 
exige o cancelamento imediato do 
plano de demissões. Do contrário, a 
ordem será demitiu, parou”, infor-
mou o sindicato.

Segundo informações do sin-
dicato, como alternativa aos cortes 

foi proposto que a Embraer pare 
com o processo de transferência 
de parte da produção para o ex-
terior e que os acionistas arquem 
com a multa de US$ 200 milhões 
referente ao caso de corrupção in-
vestigado pelo Ministério Público 
Federal do Rio de Janeiro.

O sindicato acrescentou que o 
PDV é contra o que afirmou em ju-
nho o presidente da Embraer, Mar-
co Tulio Pellegrini.

“Na época, ele afirmou para 
a imprensa que cada emprego 
criado nos Estados Unidos geraria 
outros cinco no Brasil. O que se vê 
hoje é exatamente o contrário. A 
fábrica de Melbourne tem 600 tra-
balhadores e deve abrir mais 600 
vagas em cinco anos. Já no Brasil, os 
planos da Embraer são de cortes”, 
concluiu Pellegrini.

Adesão ao PDV começa 2a feira
NA EmbrAEr

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

A proposta, apresen-
tada pelo (CSP-Conlu-
tas) e aprovada pelos 
trabalhadores, exige o 
cancelamento imediato 
do plano de demissões

Chega a nove o número 
de presos suspeitos de par-
ticipar de uma tentativa de 
assalto a uma transportadora 
de valores anteontem (17), em 
Santo André, na Grande São 
Paulo. Segundo a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, 
foi montada uma força-tarefa 
com equipes dos departamen-
tos de Investigações Criminais 
e de Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico da Polícia Civil 
para investigar o caso.

Na madrugada de an-
teontem (17), um grupo for-
temente armado trocou tiros 
e usou explosivos para tentar 
roubar um prédio da empresa 

Protege. Apesar da violência 
do ataque, nada foi levado. A 
ação começou por volta das 
3h20, na empresa localizada 
na Rua dos Coqueiros, número 
1.291. A polícia teve dificulda-
de para chegar ao local, já que 
os criminosos bloquearam as 
vias que de acesso. Na Avenida 
Salim Farah Maluf, Zona Leste 
da capital, foi encontrado um 
veículo com armamentos e ar-
tefatos explosivos.

Em outros três locais – 
na Rua Presidente Wilson, 
região do Ipiranga, Zona Sul; 
na Avenida Antônio Dellama-
te, também na Zona Sul; e na 
Avenida do Estado, na Zona 
Leste – veículos foram incen-
diados e colocados de forma 
a impedir o trânsito.

A assessoria de impren-
sa da Protege informou que 
vigilantes que estavam no 
local e as barreiras do siste-
ma de segurança impediram 
o roubo. Segundo a empresa, 
um dos seguranças foi ferido 
por estilhaços, recebeu aten-
dimento e passa bem.

Até um condomínio re-
sidencial que fica em frente 
à transportadora foi atingido 
pelo confronto. Segundo mo-
radores, que relataram pânico 
durante a madrugada, algumas 
sacadas do prédio foram perfu-
radas por tiros. Um salão de jo-
gos na área interna do condo-
mínio também ficou danificado 
com a vibração das explosões. 
A fachada do imóvel ficou re-
pleta de marcas de balas.

Polícia prende 9 suspeitos de 
participar de ataque em SP

EmPrESA dE vALOrES

Daniel Mello
Da Agência Brasil

No momento da ação, veículos foram danificados e incendiados de forma a impedir o trânsito

FOTO: Fernanda Cruz/Agência Brasil
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Mundo

Anistia Internacional denuncia 
tortura e mortes em prisões sírias

Relatos assustadores de 
pessoas que foram detidas e 
torturadas em prisões na Sí-
ria estão no relatório It breaks 
the human: torture, disease 
and death in Syrian prisons 
(No limite do humano: tortu-
ra, doença e morte em prisões 
sírias, em tradução livre), di-
vulgado ontem pela Anistia 
Internacional (AI), uma orga-
nização global presente em 
mais de 150 países que luta 
para garantir e proteger os 
direitos humanos no mundo.

De acordo com o docu-
mento, desde o início da crise 
no país, em março de 2011, 
pelo menos 17.723 pessoas 
foram mortas em centros de 
detenção, sob a tutela das for-
ças de segurança sírias, o que 
significa uma média de 300 
mortos por mês. No entanto, 
acredita-se que o número real 
de mortes seja muito maior, 
considerando as dezenas de 
milhares de pessoas vítimas 
de desaparecimentos força-
dos que se encontram em ins-
talações prisionais por todo 
o país. Através de relatos de 
65 sobreviventes, a Anistia 
Internacional reconstituiu as 
experiências de milhares de 
presos que sofreram abusos 
brutais e estiveram expostos 
a condições desumanas em 
prisões na Síria.

Juntamente com um gru-

po de peritos da agência de 
investigação Forensic Archi-
tecture, da Universidade de 
Londres, foi criado um mode-
lo digital 3D da prisão militar 
de Saydnaya, localizada nos 
arredores de Damasco. A par-
tir de modelos arquitetônicos 
e acústicos, recriados através 
das descrições feitas por ex-
detidos sírios, o projeto visa 
mostrar vividamente o terror 
diário que as pessoas presas 
pelo governo sírio enfrentam 
e as condições horríveis de 
detenção a que são sujeitas.

“O leque de histórias de 
terror apresentadas neste 
relatório demonstra, em pa-
voroso detalhe, os abusos ter-
ríveis que os detidos sofrem 
todos os dias desde o mo-
mento da detenção, ao longo 
dos interrogatórios e enquan-
to ficam presos atrás das por-
tas fechadas das mais infames 
instalações dos serviços se-
cretos na Síria. É uma expe-
riência frequentemente fatal, 
com os detidos permanente-
mente em risco de morte sob 
a tutela das forças de seguran-
ça”, disse o diretor da Anistia 
para o Médio Oriente e Norte 
de África, Philip Luther.

Luther apelou à comuni-
dade internacional, em parti-
cular à Rússia e aos Estados 
Unidos, que copresidem os 
diálogos de paz na Síria, para 
colocarem estes abusos como 
prioridade na agenda das 
discussões, tanto com as au-
toridades sírias como com os 
grupos armados que atuam 
no país e pressioná-los a aca-
bar com as práticas de tortura 
e maus-tratos.
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Relatório aponta 17.723 
mortes em centros de 
detenção desde 2011

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil 

“Há anos que a Rússia 
usa o direito de veto no Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas para proteger o 
seu aliado, o governo sírio, 
e para impedir que os res-
ponsáveis individuais tanto 
no governo como nas forças 
militares do país sejam jul-
gados por crimes de guerra e 
crimes contra a humanidade 
no Tribunal Penal Interna-
cional. Isto é uma vergonho-
sa traição da humanidade 
diante de um enorme e de-
vastador sofrimento – e tem 
de acabar imediatamente”, 
afirma Luther.

A organização de defesa 
de direitos humanos defende 
ainda que tem de ser permi-
tido imediatamente o acesso 
livre e sem quaisquer restri-
ções de observadores inde-
pendentes a todos os locais 
de detenção na Síria.

Cheiro da tortura
O relatório traz depoi-

mentos chocantes de detidos 
que descrevem abusos que 
começam antes mesmo de 
chegarem aos centros de de-
tenção. Espancamentos bru-
tais, choques elétricos, viola-
ções sexuais e queimaduras 
com água fervente e cigarros 
são apenas alguns exemplos 
dos horrores experimenta-
dos pelos presos na Síria.

Superlotação, péssimas 
condições sanitárias, exposi-
ção a temperaturas extremas 
e ausência de alimentação ou 
de cuidados médicos consti-
tuem tratamento cruel, desu-
mano e degradante dos deti-
dos, expressamente proibido 
pela lei internacional.

O relato de um homem 

que esteve preso em Damas-
co descreve que a ventilação 
nas instalações dos serviços 
secretos militares deixou de 
funcionar um dia e sete pes-
soas morreram sufocadas. 
“Começaram a nos dar pon-
tapés para ver quem reagia, 
quem estava morto ou vivo. 
Pediram a mim e a um outro 
detido que também sobre-
viveu para ficarmos de pé… 
só aí é que percebi que havia 
sete pessoas mortas no chão, 
que eu tinha dormido rodea-
do por sete cadáveres. E de-
pois vi outros, caídos no cor-
redor, cerca de 25 corpos”.

Em um outro depoimen-
to, um advogado que passou 
mais de dois anos preso em 
Saydnaya conta que, quan-
do o levaram para a prisão, 
sentiu o cheiro da tortura. 
“É um cheiro muito particu-
lar, uma mistura de umidade, 
sangue e suor; é o cheiro da 
tortura”. Ele descreveu ainda 
como os guardas espanca-
ram até a morte um instrutor 
de kung fu após terem des-
coberto que o homem estava 
treinando outros presos em 
sua cela. “Espancaram ele e 
outros cinco até matarem, 
assim que descobriram que 
treinavam. Depois continua-
ram com mais outras 14 pes-
soas. Ao fim de uma semana 
estavam todos mortos. Nós 
vimos o sangue correr pelo 
chão da cela”.

De acordo com Philip 
Luther, a natureza delibera-
da e sistemática da tortura 
e dos maus-tratos na pri-
são de Saydnaya é a forma 
mais básica de crueldade e 
demonstra total falta de hu-
manidade.

Rússia protege governo 

Da Ansa Brasil 

Ativistas do grupo Aleppo Me-
dia Center (AMC) divulgaram a ima-
gem do menino Omram Daqneesh, 
de 5 anos, logo após ser resgatado 
de um bombardeio na cidade de 
Aleppo, na Síria

Após as fotos do corpo do me-
nino Aylan, morto em uma praia da 
Turquia quando sua família tentava 
fazer a travessia do Mar Mediterrâ-
neo, causarem comoção no ano pas-
sado, o mundo volta a se chocar com 
a crueldade do conflito na Síria com 
a divulgação de imagens de um me-
nino ferido e desorientado receben-
do auxílio médico após bombardeios 
das forças aliadas de Bashar al-Assad 

em Aleppo. Ativistas opositores sí-
rios divulgaram nessa quinta-feira 
(18) imagens de um menino de cinco 
anos identificado como Omran Da-
qneesh que viralizaram na internet.

No vídeo, um socorrista tira a 
criança dos escombros e a leva para 
uma ambulância, onde é colocada 
suavemente em uma cadeira.

Omran está coberto de poeira e 
ensanguentado. Ele parece cansado 
e atordoado, sem entender a situ-
ação. Ele coloca a mão na cabeça e 
percebe o sangue. Segundo os médi-
cos que cuidaram de Omran, ele pas-
sa bem e já recebeu alta. O ataque 
deixou ao menos oito mortos, entre 
eles cinco crianças, apontam os ati-
vistas do Aleppo Media Center.

ONU 
O enviado especial das Nações 

Unidas (ONU) para a Síria, o italia-
no Staffan de Mistura, anunciou a 
suspensão do programa de ajuda 
humanitária na região. Por conta 
dos incessantes ataques em Aleppo, 
nenhum comboio de ajuda foi capaz 
de chegar à cidade nos últimos dias.

De Mistura, no entanto, pre-
tende reunir o grupo na próxima 
semana, em Genebra, para deba-
ter a situação, especialmente uma 
trégua humanitária. “Pedimos uma 
pausa de pelo menos 48 horas, insis-
timos nisso para fazer algo que seja 
minimamente significativo para 
Aleppo. Estamos prontos para atu-
ar”, concluiu.

Imagem de criança ferida em Aleppo choca o mundo

O menino Omram Daqneesh, 
de 5 anos, foi resgatado de 
um bombardeio na cidade 
de Aleppo, na Síria

FOTO: Reprodução internet

Merkel diz que 
o terrorismo na 
Europa não está 
ligado à migração

Da Sputnik Brasil 

A chanceler da Alema-
nha, Angela Merkel, disse 
que o terrorismo do Estado 
Islâmico na Europa não tem 
nada a ver com o fluxo de 
refugiados.

Segundo informou o jor-
nal Ostsee-Zeitung, citando 
palavras de Merkel em um 
discurso durante campanha 
na cidade alemã de Neustre-
litz, o fenômeno do terroris-
mo [do Estado Islâmico] não 
chegou por meio dos refugia-
dos. “É algo que já tínhamos 
antes”, afirmou a chanceler.

Pes q u i s a  d iv u lgad a 
na semana passada reve-
lou que a popularidade de 
Merkel diminuiu desde o 
mês passado. A razão disso 
são as preocupações quanto 
às possíveis consequências 
de sua política migratória 
“de portas abertas” e o alto 
nível de ameaça terrorista 
na Alemanha.

Mais da metade (54%) 
dos entrevistados acham 
que o acordo entre a União 
Europeia e a Turquia de con-
tenção do fluxo de migrantes 
para a Europa vai fracassar.

Ao mesmo tempo, a 
maioria (72%) dos entrevis-
tados é a favor do uso das 
Forças Armadas federais no 
caso de novo atentado na 
Alemanha, semelhante à sé-
rie de assassinatos que ocor-
reu no Sul do país no mês 
passado.

Da Ansa Brasil 

O Vaticano confirmou 
que o papa Francisco partici-
pará do Encontro Inter-reli-
gioso pela Paz, que ocorrerá 
em setembro, na cidade ita-
liana de Assis. A informação 
foi dada nessa quinta-feira 
(18) pela Prefeitura da Casa 
Pontifícia ao responsável pela 
Basílica de São Francisco de 
Assis, padre Mauro Gambetti.

Com o tema “Sede de 
Paz”, a reunião deste ano 
ocorre entre os dias 18 e 20 
de setembro e é organizada 

pela Comunidade de Santo 
Egídio, pelas famílias francis-
canas e pela Diocese de Assis.

O papa estará na cida-
de do santo ao qual escolheu 
homenagear ao lado de inú-
meros líderes religiosos mun-
diais. O evento de setembro 
estará voltado para a celebra-
ção dos 30 anos do primeiro 
encontro do então papa João 
Paulo II com líderes de diver-
sas religiões, inclusive as con-
sideradas “pagãs” pela Igreja 
Católica, em um inédito gesto 
de aproximação.

Em 1986, Karol Wojtyla 

convocou o encontro por 
aquele ser o Ano Internacio-
nal da Paz das Nações Unidas. 
A reunião teve grande reper-
cussão na mídia mundial e até 
mesmo dentro da Igreja Ca-
tólica, já que um papa jamais 
tinha conversado com líderes 
de outras religiões considera-
das “menores” pelo Vaticano. 
Muitos católicos considera-
ram um “absurdo” o fato de 
João Paulo II se reunir com 
membros de outras religiões, 
especialmente as “pagãs”, re-
conhecendo-as como impor-
tantes no diálogo de paz.  

Da Agência Estado

Ancara (AE) - Dois car-
ros-bomba atingiram dele-
gacias de polícia no leste da 
Turquia, matando seis pesso-
as e ferindo pelo menos 219, 
afirmaram autoridades nes-
sa quinta-feira.

 Um ataque ocorreu na 
província de Van no fim da 
quarta-feira e matou um po-
licial e dois civis. Pelo menos 
73 outras pessoas - 53 civis 
e 20 policiais - ficaram feri-
das, segundo funcionários. 

Horas depois, outro carro-
-bomba foi detonado na 
cidade de Elazig, no início 
dessa quinta-feira, matou 
pelo menos três policiais e 
feriu 146 pessoas, afirmou 
o governador Murat Zorluo-
glu. Pelo menos 14 pessoas 
estão em estado grave.

 Autoridades já atribuíram 
o primeiro ataque ao Partido 
dos Trabalhadores do Cur-
distão (PKK), que lançou uma 
campanha de carros-bomba 
contra delegacias de polícia 
ou de ataques com bombas 

contra viaturas. Na semana 
passada, Cemil Bayik, co-
mandante do PKK, ameaçou 
realizar mais ataques contra 
a polícia em cidades turcas.

 A violência entre o PKK 
e as forças de segurança 
turcas recomeçou no ano 
passado, após o colapso de 
um frágil processo de paz. 
Desde então, mais de 600 
membros das forças de se-
gurança turcas e milhares 
de militantes do PKK foram 
mortos, segundo a agência 
estatal Anadolu. 

Papa participará de encontro 
pela paz em cidade da Itália 

Explosões de carros-bomba 
matam 6 e ferem mais de 200 

vATiCANO

TURQUiA
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Lançamento de 
imóveis tem queda 
de 10,9% no Brasil
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Evento ocorre no domingo na Praia de Tambaú

Parada do Orgulho LGBT

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

teólogo britânico Keith Ward 
(foto ao lado) é considerado 
pela Igreja Anglicana como o 
interlocutor mais qualificado 
para rebater os questionamen-

tos levantados por alguns cientistas a 
respeito da natureza e da existência de 
Deus.
       Como sempre fui ao mesmo tem-
po um cristão rebelde, um católico de 
algum fervor, um ateu flexível e um 
interessado pelo marxismo, nunca tive 
dificuldade em admitir os Evangelhos.  
        Também foi fácil admitir Giordano 
Bruno, Wittgenstein, Pier Paolo Pasolini, 
São Francisco de Assis, John Lennon, 
Bob Dylan, Caetano Veloso, Fernando 
Pessoa, Joseph Comblin (que, vindo ao Brasil, 
chegou a morar na Paraíba, em Bayeux) e nosso 
Leonardo Boff - sem deixar de escutar, assimi-
lar, a inquietude de “Rehab” na voz da saudosa 
e precocemente morta Amy Winehouse.
       Por isso, Deus sempre esteve nas pautas 
consolidadas de minha vida. 
       Desde a adolescência, nunca tive medo de 
ser ou não ser, estar ou não estar, crer ou não 
crer. Eis a questão. 
       Nos momentos em que creio intensamente 
em Deus, tento ser mesmo, por completo, a 
sua imagem e semelhança. Quando não creio, 
relaxo e tento ser visto pela formiga que estiver 

Deus nas pautas consolidadas da vida

mais próxima e torcer para que ela não tenha 
medo de mim. Afinal a formiga pode ser a 
minha imagem e semelhança.

nnnnnnnnnn
  
       Minha declarada paixão pela livre teolo-
gia levou-me a terminar de ler uma obra (e 
anotar o que mais essencial nela existe) que 
larguei pela metade há cerca de cinco anos.  
       Trata-se de “Deus - Um guia para os per-
plexos”. Conduz o leitor por uma viagem pela 
história das religiões e da filosofia, desde as 
divindades gregas até chegar a Hegel e Marx. 
Também cita importantes pensadores da His-

tória, como Platão, Agostinho, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Kant, Heidegger, Schopenhauer 
e Nietzsche.
         

nnnnnnnnnn

        Dizem que já formam-se 
“iPessoas” comprando “iCoisas”, 
mas o avanço da revolução tec-
nológica e a ostentação do ins-
trumento de uso pessoal nessa 
área (para lazer ou trabalho) 
não me causam temor e nem 
me retiram da sempre nova 
busca pela verdade espiritual.         
     Existem o “iPad”, o “iPod”, 

os “i”. Jamais haverá o “iGod”. Este 
tem de ser aceito ou negado, sem ser 
visto nem comprado. Quando se crê 
em Deus, ele é sentido, absorvido.

nnnnnnnnnn

       Jean-Paul Sartre sentia um grande alívio 
em livrar-se de Deus. Bem depois, pensou que 
é possível ser verdadeiramente livre sem a ne-
cessidade de “guerrear” para dele “livrar-se”.
        Não acredito num Big Brother sobrena-
tural. Deus jamais seria isso. Assim, gosto de 
ouvir Frank Sinatra cantando “My way”.

O

Uma loja de calçados vende tênis 
Nike “made in Vietnam”. 
A Nike fabrica lá porque 

a mão de obra é barata. São crianças 
em trabalho infantil para o qual o 

governo vietnamita fecha os olhos. 
Esta é a real e cruel globalização.

A XV Parada do Orgu-
lho LGBT de João Pessoa 
será realizada no próximo 
domingo na orla da capital. 
A concentração da marcha 
será a partir das 17h, em 
frente ao Sesc Cabo Branco, 
com previsão de saída, de 
acordo com a organização, 
às 19h, em direção ao Bus-
to de Tamandaré, na Praia 
de Tambaú, encerrando por 
volta da meia-noite, após 
realização dos shows.

Este ano o evento adotou 
como tema “Combatendo a 
LGBTfobia nas ruas e nas ur-
nas”, cujo objetivo é mostrar 
que o movimento continua na 
luta em busca de  mudar o ce-
nário atual da política brasi-
leira, apoiando candidaturas 
que respeitem as orientações 
sexuais e as identidades de 
gênero. 

A expectativa dos organi-
zadores é de que mais de 30 
mil pessoas prestigiem a pa-
rada, que, além dos shows da 
Tops Drags, terá como atra-
ções principais a cantora Re-
nata Arruda e o Grupo Raízes. 
“Mais uma vez estaremos de-
monstrando a nossa força de 
mobilização e reafirmando a 
nossa luta contra qualquer 
tipo de preconceito e discri-
minação. Nesse momento, de 

avanço do conservadorismo 
e fundamentalismo de várias 
matrizes, daremos um grito 
de liberdade. Liberdade de 
ser e de amar de todas as for-
mas”, enfatizou Luciano Viei-
ra, do MEL. 

A Parada do Orgulho 
LGBT é uma celebração por 
todas as conquistas do mo-
vimento LGBT nacional e 
também um ato de protesto 
a todo tipo de preconceito, 
toda a violência, verbal, físi-
ca, institucional, acometida 
aos LGBTs em todos os re-
giões do País.

Saúde
O Governo do Estado 

disponibilizará tendas do 
Espaço LGBT e uma unidade 
móvel da Delegacia Especia-
lizada em Crimes Homofóbi-
cos, além da Delegacia Espe-
cializada da Mulher, durante 
a Parada do Orgulho LGBT de 
João Pessoa. 

A Parada do Orgulho 
LGBT é uma realização do 
Movimento do Espírito Lilás 
(MEL), Astrapa, Movibi, Cor-
del Vida, Coletivo de Homens 
Trans (Petris) e Levante Po-
pular da Juventude, e conta 
com apoio do Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria da Mulher e da Diver-
sidade Humana, Secretaria 
de Segurança Pública, Coor-
denadoria das Delegacias de 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

SErviço

Evento: Xv Parada do orgulho LGBT de João Pessoa

Dia: 21/8/2016

Horário: Concentração a partir das 17h

Local: Em frente ao SESC Cabo Branco, com saída às 19h 

em direção ao Busto de Tamandaré.

Atrações: Além das Tops Drags, teremos como atrações 

principais a cantora renata Arruda e o Grupo raizes.

Organização: Movimento do Espírito Lilás (MEL), Astrapa, 

Movibi, Cordel vida, Coletivo de Homens Trans (Petris) e 

Levante Popular da Juventude e conta com apoio do Governo 

do Estado, por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade 

Humana, Secretaria de Segurança Pública, Coordenadoria das 

Delegacias de Mulheres e Espaço LGBT.

Mulheres e Espaço LGBT. O 
Governo do Estado monta-
rá tenda do Centro Estadual 
de Referência dos Direitos 
de LGBT (lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transe-
xuais) e Enfrentamento à Ho-
mofobia da Paraíba – Espaço 
LGBT, um serviço coordena-
do pela Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana. Os profissionais es-
tarão no evento divulgando o 
serviço, prestando orienta-
ção. Haverá distribuição de 
preservativos.

 O Espaço LGBT realiza 
busca ativa e oferece atendi-
mento psicossocial e jurídico 

em sua sede, na capital, e por 
meio de ações itinerantes nos 
municípios do interior do Es-
tado.  Promove seminários, 
cursos, oficinas de capacita-
ção, campanhas educativas e 
apoia eventos do movimento 
LGBT. Também disponibiliza 
estágio nas áreas de direito, 
psicologia e serviço social. 
Em funcionamento desde 
2011, o serviço cadastrou 
1.020 usuários (as), até julho 
de 2016 - a maioria jovem, 
entre 18 e 29 anos, de iden-
tidade de gênero feminina 
(lésbicas, bissexuais, traves-
tis e transexuais) e realizou 
10.164 atendimentos.

Uma pesquisa apre-
sentada pelo Ministério 
do Esporte nessa quarta-
feira (17), na Casa Brasil, 
Rio de Janeiro, apontou 
que 45,9% dos brasi-
leiros não praticam ne-
nhuma atividade física. 
O dado é o mais recen-
te do estudo Diagnósti-
co Nacional do Esporte, 
que tem o objetivo de 
ampliar e detalhar as in-
formações sobre a cultu-
ra esportiva no Brasil.

De acordo com a 
pesquisa, entre os pra-
ticantes de esporte no 
País (54,1%), as mulhe-
res levam vantagem 
com 50,4% praticando 
algum tipo de exercí-
cio. O estudo conside-
rou como sedentários 
os entrevistados que de-
claram não ter feito ne-
nhuma atividade física 
em 2013, no universo de 
8.902 entrevistas domici-

liares. Além do perfil dos 
praticantes de esportes, 
o diagnóstico investi-
gou a infraestrutura, o 
financiamento e a legis-
lação oferecidos para a 
prática.  “O Brasil estava 
desprovido de dados. Os 
países europeus fazem 
um trabalho há mais de 
20 anos para saber exa-
tamente qual é o perfil 
de praticantes e seden-
tários. Fizemos uma 
rede de seis universida-
des federais. O ponto de 
partida foi entender o 
grau de desenvolvimen-
to do esporte no Brasil”, 
explicou Cássia Damiani, 
à época diretora do De-
partamento de Planeja-
mento e Gestão Estra-
tégica do Ministério do 
Esporte. “Nós detecta-
mos que quanto menor 
a escolaridade, menor é 
a prática esportiva”, dis-
se o pesquisador.

46% dos brasileiros 
são sedentários

MinisTériO DO EsPOrTE

FOTO: reprodução/internet
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Cérebro adulto também é afetado
EfEito dA zikA Em céLuLAs

Revelação foi feita 
por estudos feitos por 
pesquisadores dos EUA

18

Uma nova pesquisa rea-
lizada por cientistas nor-
te-americanos revela que a 
infecção por zika mata cé-
lulas-tronco neurais em ca-
mundongos adultos. De acor-
do com a pesquisa, publicada 
nessa quinta-feira, 18, na re-
vista científica “Cell”, ainda 
não foi estudado se a morte 
dessas células tem algum 
efeito de curto ou longo pra-
zo nos animais adultos.

Os fetos têm quantidade 
muito maior das células que 
dão origem aos neurônios 
e já foi provado que o vírus 
zika as destrói, causando 
microcefalia e outras má-for-
mações. Em adultos, em me-
nor quantidade, essas células 
são fundamentais para a me-
mória e para o aprendizado.

A pesquisa foi feita por 
pesquisadores da Universi-
dade Rockefeller e do Ins-
tituto La Jolla de Alergia e 
Imunologia, ambos nos Esta-
dos Unidos. 

Segundo eles, a maior 
parte dos adultos huma-
nos não apresenta sintomas 
quando são infectados por 
zika, exceto febre e verme-
lhidão na pele. No entanto, 
a crescente incidência da 

Liminar contra a 
samarco é mantida

A Vale informou nessa quin-
ta-feira, 18, que a Justiça manteve 
na quarta-feira, 17, decisão liminar 
contra a empresa e sua sócia na 
mineradora Samarco, a BPH Billinton, 
após o rompimento da barragem de 
rejeitos em Mariana. A Quinta Turma 
do Tribunal Regional Federal da 2a 

Região negou provimento ao agra-
vo de instrumento interposto pela 
Vale. A ação civil pública tramita na 
12a Vara Federal, de Belo Horizonte. 
O valor da causa permanece inalte-
rado em R$ 20,2 bilhões.

Acre vive mais uma 
onda de ataques

Moradores do Estado do Acre 
viveram mais uma madrugada de 
terror nessa quinta-feira, 18. No 
município de Senador Guiomard, 
distante 24 quilômetros da capital 
Rio Branco, seis ônibus usados para 
transporte escolar e pela Secretaria 
de Saúde foram queimados. Os in-
tegrantes de uma facção criminosa, 
que age como a do Rio Grande do 
Norte, ainda tentaram atear fogo a 
uma escola pública da cidade, mas 
não conseguiram executar a ação.

fazendeiros são 
presos em ms

A Polícia Federal prendeu nes-
sa quinta-feira, 18, fazendeiros sus-
peitos de envolvimento em ataque 
a indígenas em Caarapó, em Mato 
Grosso do Sul. O Ministério Público 
Federal, por meio da força-tarefa 
Avá Guarani, obteve a prisão pre-
ventiva de proprietários rurais que 
teriam participado da ‘retirada vio-
lenta’ de indígenas da Fazendo Yvu, 
no município. O ataque, segundo a 
Procuradoria da República, aconte-
ceu em junho deste ano e resultou 
na morte de um índio e na lesão de 
outros nove por arma de fogo.

Roubo de cargas 
aumenta 10% no País

As ocorrências de roubo de 
carga cresceram 10% em 2015, na 
comparação com o ano anterior, se-
gundo estudo da Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e Logística. 
Foram 17,5 mil casos em 2014 contra 
19,2 mil em 2015. O prejuízo estima-
do é de R$ 1,12 bilhão em 2015. O Su-
deste concentrou 85,76% dos casos, 
sendo que o Estado de São Paulo teve 
o maior número: 44,11%. O Rio de Ja-
neiro foi o Estado com maior aumento 
no índice, passando de 33,54% em 
2014 para 37,54% em 2015.

William Waack 
leva “patada”

William Waack tentou aplicar 
seu tradicional sarcasmo, mas no-
vamente levou uma “patada”. Uma 
não. Três! E quem não quis levar o 
desaforo para casa, desta vez, foi a 
jornalista Cristiane Dias. O momento 
de desconforto foi exibido ao vivo 
na última edição do Jornal da Globo, 
exibida na madrugada dessa quinta-
feira, 18, na TV Globo.  Cristiane Dias 
deixou visível o incômodo de não ser 
cumprimentada por Waack no início 
do Telejornal e acabou dando uma 
alfinetada no titular do programa.

Fábio de Castro
Da Agência Estado

Síndrome de Guillain-Barré 
ligada à zika tem levantado 
suspeitas de que o vírus pro-
duza impactos negativos no 
cérebro adulto.

“Nós queríamos saber 
se o zika tem mais efeitos em 
neurônios em formação do 
que em qualquer outra par-
te do cérebro adulto. Desco-
brimos que há algo especial 
nessas células que permite 
que o vírus entre nelas e afe-
te sua proliferação”, declarou 
um dos autores da pesquisa, 

Joseph Gleeson, da Univer-
sidade Rockefeller. “Esse é o 
primeiro estudo a investigar 
o efeito da infecção por zika 
no cérebro adulto. Com base 
nas nossas descobertas, ser 
infectado pelo vírus pode não 
ser tão inócuo para os adul-
tos como se pensava.”

Gleeson teve a colabo-
ração da infectologista Su-
jan Shresta, do Instituto La 
Jolla, que criou modelos de 
camundongos para estudar 
a ação do zika, “desligando” 

as moléculas antivirais que 
naturalmente ajudam os roe-
dores a resistir à infecção. Os 
cientistas então injetaram 
uma linhagem atual do vírus 
na corrente sanguínea dos 
animais.

Três dias depois, segun-
do o estudo, os camundongos 
adultos foram analisados e os 
pesquisadores usaram anti-
corpos para identificar a pre-
sença do zika. Os cientistas 
descobriram que as partícu-
las do vírus estavam cercan-

do as células-tronco neurais. 
Nos seus cérebros, a prolife-
ração dos neurônios em for-
mação havia caído de quatro 
a 10 vezes.

“A formação dos neurô-
nios em adultos está ligada 
ao aprendizado e à memó-
ria. Nós não sabemos o que 
isso significa em termos de 
doenças humanas, ou se os 
comportamentos cognitivos 
dos indivíduos podem sofrer 
impacto depois da infecção”, 
afirmou Shresta.

A maior parte dos adultos humanos não apresenta sintomas em caso de infecção por zika, exceto febre e vermelhidão na pele

foto: Reprodução/Internet

A Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras anunciou nessa 
quinta-feira, 18, um novo 
voo internacional, conectan-
do Recife a Orlando (EUA), 
no primeiro destino inter-
nacional ofertado pela Azul 
a partir da capital de Per-

nambuco, o centro de cone-
xões (hub) da companhia no 
Nordeste. O início das ope-
rações está previsto para 
o dia 7 de dezembro, com 
voos às quartas-feiras e aos 
domingos.

Em nota, a companhia 
salientou a conectividade da 
operação, tendo em vista a 
recente expansão dos voos 

domésticos em Recife, ao 
longo do primeiro trimestre 
deste ano, com novas opera-
ções para diversas cidades 
do Nordeste.

“A capital pernambu-
cana está hoje conectada a 
todas as capitais e a diver-
sas cidades do interior do 
Nordeste por meio de nos-
sos voos, o que nos permiti-

rá ligar toda uma região aos 
EUA”, disse o presidente da 
Azul, Antonoaldo Neves, por 
meio de nota.

Passagens
O voo ainda depende de 

aprovação das autoridades 
brasileiras e norte-america-
nas. As passagens começarão 
a ser vendidas após a autori-

zação por parte dos órgãos 
reguladores. A Azul já opera 
voos internacionais com saí-
da de São Paulo (Campinas) 
para Fort Lauderdale/Mia-
mi, Orlando e Lisboa, Caiena 
(Guiana Francesa), Monte-
vidéu (Uruguai) e Punta del 
Este (operação sazonal no 
Uruguai que é operado du-
rante o verão).

Azul fará 1º voo internacional a partir de PE
RotA PARA oRLANdo

Luciana Collet
Da Agência Estado

O Grupo Acãochego reali-
zará neste sábado, 20 de agos-
to, na quadra da orla de Ma-
naíra, uma feira de adoção de 
animais. O evento começará 
às 16h e contará com 10 cães 
e 15 gatos disponíveis para 
adoção ou apadrinhamento. 

Todos os animais que par-
ticiparão do evento pertencem 
a dona Rosita, uma senhora de 
74 anos, que mora em Manga-
beira e que há 20 anos resgata 
animais das ruas. A protetora 
sempre amou os bichos e por 
isso, passou a ser a referên-
cia no bairro. “O problema 
é que quando as pessoas sa-
bem disso, você não tem mais 
sossego. Elas passam a achar 
que você é responsável pelo 
resgate de qualquer animal e 
que deve ficar com todos que 
aparecem”, diz. 

Foi exatamente isso que 
fez dona Rosita chegar ao pon-
to de ter quase 100 animais 
em casa. Ela que mora sozi-
nha e é aposentada, não conta 
com ajuda da família e passa 

por dificuldades financeiras. 
“Sempre gostei muito de ani-
mais, todos sabiam disso e 
começaram a trazê-los para a 
minha casa ou colocá-los na 
minha porta”, conta dona Ro-
sita, que completa, “como não 
conseguia virar as costas para 
eles, fui levando para casa. 
Hoje está mais difícil de cuidar 
porque estou mais velha e o 
número de animais é grande, 
o que gera um custo alto”. 

A protetora recebe ajuda 
de alguns pets shops que doam 
ração, medicamentos entre ou-
tros produtos e com algumas 
pessoas que fazem doação de 
cestabásica, materiais de lim-
peza e ajudam no cuidado com 
os animais. “Recebo muita aju-
da, graças a Deus, isso é o que 
me faz continuar a ter força 
para seguir ajudando esses an-
jos de quatro patas”, desabafa. 

Adoção 
Na feira estarão disponí-

veis filhotes e animais adultos 
(cães e gatos). Para adotar ou 

apadrinhar um dos animais 
será preciso que o interessado 
tenha em mãos um documento 
com foto, seja maior de idade e 
assine uma declaração de com-
promisso responsável. “É mui-
to importante que as pessoas 
tenham a noção do que signifi-
ca uma adoção e que realmente 
queira levar o animal para casa 
e dar todos os cuidados ne-
cessários para promover uma 
qualidade de vida a ele”, explica 
Márcia Medeiros, responsável 
pela organização da feira.

Grupo promove feira de 
adoção de animais amanhã 

BAiRRo dE mANAÍRA

A Arquidiocese da 
Paraíba, através do Se-
tor Família, realiza ama-
nhã a IV Caminhada da 
Família a partir das 15h, 
com concentração em 
frente ao Posto Freeway, 
na Avenida Epitácio Pes-
soa, na capital. O even-
to que está em sintonia 
com o Ano Jubilar da 
Misericórdia convoca-
do pelo papa Francisco 
(LMI), inspirados na te-
mática “Misericórdia na 
Família: Dom e Missão”.

De acordo com a 
Arquidiocese um pou-
co antes do início da 
concentração da cami-
nhada será o Jubileu da 
Família, no período das 
13h às 15h no Santuário 
Nossa Senhora da Con-
ceição, em Tambauzi-

nho, ao lado do Espaço 
Cultural. Após esse en-
contro, todos seguem 
até a concentração da 
a IV Caminhada da Fa-
mília, seguindo pela 
Avenida Epitácio Pessoa 
com destino ao Busto 
de Tamandaré, na Orla 
de João Pessoa. 

O Setor Família da 
Arquidiocese da Paraí-
ba é coordenado pelo 
Padre Carlos Antônio 
de Sousa Maurício, ten-
do como casal arquidio-
cesano José Clidenor 
da Silva França e Edite 
Mororó França. O Setor 
Familia da Arquidiocese 
é composto pelo Encon-
tro de Casais com Cristo 
(ECC), equipes de Nossa 
Senhora, Famílias No-
vas (Focolares), Pastoral 
Familiar, Juventude e o 
Encontro Matrimonial 
Mundial (EMM).

Arquidiocese realiza 
ato em João Pessoa

cAmiNHAdA dA fAmÍLiA

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Exposição terá 
início a partir 
das 16h e vai 
oferecer cães e 
gatos cuja dona 
resgata animais 
há 20 anos

inquérito vai apurar 
a morte de Loca

Dia 19 de agosto de 1936, o 
poeta e dramaturgo Federico García 
Lorca foi assassinado por fascistas. 
As circunstâncias precisas de sua 
morte é um mistério. Tanto assim 
que um inquérito acaba de ser aber-
to pela juíza María Romilda de Cubria, 
que investiga violações dos direitos 
humanos durante o franquismo.
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Lançamentos de imóveis têm queda de 10,9% no País

Mercado imobiliário
Mercedes: CEO evita 
comentar demissões

Banda larga teve 26 
milhões de acessos

Laboratório vai 
modernizar governo

Café exportado tem 
qualidade superior

Ciência e Tecnologia 
terá R$ 1 milhão

O CEO da Mercedes-Benz no 
Brasil, Phillip Scheimer, afirmou ontem 
que ainda não é possível prever uma 
recuperação do setor automotivo bra-
sileiro. Para ele, a mudança de cenário 
não ocorrerá nos próximos meses, 
pois deverá obrigatoriamente ser pre-
cedida de uma diminuição nos juros 
e de uma melhora nas perspectivas 
gerais da economia nacional. “Tendo 
financiamento mais barato e acessível 
para as empresas, aí a gente pode ter 
um crescimento”, disse.

Em junho, 26,1 milhões de 
acessos de banda larga fixa foram re-
gistrados em todo o País. No mesmo 
mês, o Serviço de Comunicação Mul-
timídia (oferta de acesso à internet 
por banda larga) estava presente em 
38,70% dos domicílios.  Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) 
disponibiliza informações mais deta-
lhadas sobre os acessos de Comuni-
cação Multimídia na área de Dados ou 
em planilhas consolidadas. Há plani-
lhas por empresa, grupo econômico, 
município, região, faixa de velocidade, 
tecnologia e Unidade da Federação. 

O Governo Federal inau-
gurou, nessa quarta-feira (17), 
o Laboratório de Inovação em 
Governo (G.Nova). O projeto é 
uma iniciativa do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP) em parceria com a 
Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap). O G.Nova foi criado 
para a incentivar a criatividade e 
a imersão de servidores e colabo-
radores no desenho de projetos. 
No espaço, que irá funcionar na 
Enap, serão oferecidas oficinas de 
cocriação, além de grupos de tra-
balho e outras formas de parcerias 
voltadas para o desenvolvimento 
de soluções inovadoras.

O Conselho dos Exportadores 
de Café do Brasil (CeCafé), uma das 
cinco instituições privadas que in-
tegram o Conselho Deliberativo da 
Política do Café (CDPC) – mostrou, 
no relatório de julho, que uma em 
cada cinco sacas de café vendidas ao 
exterior é de café diferenciado, com 
qualidade superior e/ou algum tipo 
de certificado de práticas sustentá-
veis. A qualidade do produto também 
é traduzida em números: a média de 
preços no mês foi 27,4% superiores 
à média total do café verde conven-
cional exportado. No relatório, a as-
sociação destaca que a exportação de 
cafés diferenciados exportados entre 
janeiro e julho rendeu US$ 676,97 mi-
lhões por 3, 6 milhões sacas de cafés 
de 60 quilos.

Para fomentar pesquisas cien-
tíficas, o Governo Federal repassará 
R$ 1,161 milhão ao Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ciência e Tec-
nologia (Ibict), instituição vinculada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC). 
A liberação do recurso foi aprovada 
por meio de emenda parlamentar. Se-
gundo a diretora do Ibict, Cecília Leite, 
esse montante será administrado 
pela Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep) e será usado ao 
longo deste ano.

Circe Bonatelli
Agência Estado

O mercado imobiliário 
nacional teve queda nos 
lançamentos e nas vendas 
em junho, ainda pressiona-
do por volume elevado de 
distratos, de acordo com 
pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira das 
Incorporadoras Imobiliá-
rias (Abrainc) em parceria 
com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). A pesquisa conside-
ra dados fornecidos por 19 
incorporadoras de grande 
porte, com presença em 
diversas regiões, e associa-
das à Abrainc.

Os lançamentos de 
imóveis em junho atingiram 
10,2 mil unidades, queda de 
10,9% na comparação com 
o mesmo mês do ano passa-
do. Já as vendas chegaram a 
10,3 mil unidades, recuo de 
10,8% na mesma base de 
comparação.

No acumulado dos seis 
primeiros meses do ano, os 
lançamentos totalizaram 
31,6 mil unidades, cresci-
mento de 10,4% em rela-
ção aos mesmos meses do 
ano passado. As vendas 
chegaram a 49,8 mil uni-
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dades, queda de 13,9% na 
comparação entre os mes-
mos períodos. O estoque 
no fim de junho totalizou 
117,5 mil unidades, o que 
representa alta de 2,3% 
em relação a maio e alta de 

10,3% em relação a junho 
do ano passado. A veloci-
dade de vendas - que consi-
dera o número de unidades 
comercializadas ante o es-
toque total - foi de 8,3% em 
junho, expansão de 1,1 pon-

to porcentual em relação a 
maio e queda de 1,4 ponto 
porcentual em relação a ju-
nho do ano passado. Com 
essa liquidez, seriam neces-
sários 12,1 meses para rea-
lizar a venda integral desse 

estoque. De acordo com a 
pesquisa da Abrainc/Fipe, 
3,8 mil unidades tiveram as 
vendas canceladas em ju-
nho, aumento de 0,4% fren-
te ao mesmo mês do ano 
passado.

Pesquisa revela que 3,8 mil unidades tiveram as vendas canceladas em junho, aumento de 0,4% frente ao mesmo mês do ano passado

As recentes mudanças dos 
contratos da Petrobras, que 
deverão mexer com o merca-
do de combustíveis dos estados 
da Paraíba e de Alagoas ainda 
este ano, serão abordadas no 
seminário “O Futuro que Que-
remos”, que foi aberto ontem, 
às 8h, no auditório da Estação 
Ciência Cabo Branco, em João 
Pessoa. 

Durante o evento, além da 
valorização do etanol como ma-
triz energética limpa e renová-
vel, serão discutidas as recentes 
mudanças na estrutura das em-
presas da Petrobras como, por 
exemplo, a BR Distribuidora e a 
Transpetro no serviço de logís-
tica realizado em alguns portos 
do Nordeste. As alterações em 
contratos com distribuidoras nos 
portos preveem, por exemplo, a 
possível saída da Transpetro dos 
portos de Cabedelo (PB) e de 
Maceió (AL), o que vai impactar 
fortemente a distribuição dos 
mercados dos combustíveis dos 
dois estados. 

O evento, que vai reunir as 
maiores empresas e lideranças 
do setor sucroenergético do 
País, é organizado pelo Sindi-
cato da Indústria de Fabricação 

do Álcool do Estado da Paraíba 
(Sindalcool) em parceria com 
os Sindicatos da Indústria do 
Açúcar e do Álcool nos Estados 
de Pernambuco e Alagoas (Sin-
daçúcar).

Segundo o presidente Exe-
cutivo do Sindicato da Indústria 
de Fabricação do Álcool no Es-
tado da Paraíba (Sindalcool-PB), 
Edmundo Barbosa, o fato de a 
Petrobras não ser mais respon-
sável pela totalidade do abaste-
cimento nacional, além da pos-
sível venda da Transpetro e da 
BR Distribuidora (que atende 
70% do Nordeste), são fatores 
de incerteza no mercado já que 
a logística passa a ser assumida 
também pelas distribuidoras. “O 
mundo está mudando rápido. 
Agora são as distribuidoras que 
vivem as incertezas que as usinas 
e fornecedores sempre viveram. 
Por isto cabe a pergunta qual é 
o futuro que queremos?”, avalia 
Edmundo. 

O seminário “O Futuro que 
Queremos” vai possibilitar ain-
da uma avaliação conjunta do 
setor sobre a safra 2016/2017, o 
mercado e as perspectivas futu-
ras, que serão discutidas com os 
principais empresários, direto-

res e dirigentes representativos 
das empresas do setor, junto a 
membros do Fórum Nacional Su-
croenergético. 

Na Paraíba, o setor sucroal-
cooleiro, a principal matriz 
energética do Estado, fatura em 
torno de R$ 1 bilhão, gera 44 mil 
postos de trabalho (diretos e in-
diretos) em 26 municípios parai-
banos e tem forte relevância no 
PIB agrícola da Paraíba. 

Nos últimos cinco anos, fo-
ram encerradas 81 empresas e 
100 mil postos de trabalho no 
setor sucroenergético do País. O 
endividamento do setor cresceu 
somente em 2015 em torno de 
15%, com ausência de previsibi-
lidade e de política de incentivo 
para o mercado de etanol. 

Alguns dos palestrantes con-
firmados são o do presidente do 
Fórum Nacional Sucroenergéti-
co, André Rocha, e do presiden-
te da Datagro, Plínio Nastari, 
uma das maiores autoridades do 
setor no mundo. Além deles, es-
tarão presentes ainda os empre-
sários e diretores das maiores 
empresas produtoras de etanol 
do Brasil e do Nordeste como 
as empresas Copersucar, Biosev, 
Raizen Cosan e da Coruripe. 

Seminário debate o tema em JP
SAÍDA DA TRANSPETRO DO PORTO DE CABEDELO

O Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
ultrapassou esta semana 
a marca de 10 milhões de 
trabalhadores que já ade-
riram ao serviço de men-
sagens via telefone celular 
(SMS) para o recebimento 
do extrato mensal do Fun-

do. O serviço possibilita, 
de forma gratuita, que os 
trabalhadores recebam 
informações diretamente 
pelo celular sobre movi-
mentação nas suas contas 
vinculadas: seja saque, de-
pósito ou rendimento, com 
saldo atualizado com juros 

e correção monetária. Para 
receber as mensagens no seu 
celular, o trabalhador deve 
informar o número do PIS, ca-
dastrar uma senha e aceitar o 
termo de cadastramento no 
site do FGTS (www.fgts.gov.
br). Após essa etapa, o inte-
ressado efetua o cadastra-

mento do número do telefone 
para receber SMS. A adesão 
ao serviço também pode ser 
feita pelo telefone 0800 726 
0207, opção 3. A CAIXA, en-
quanto agente operador do 
Fundo, é a responsável pela 
gestão e operacionalização 
desse serviço.

Mais de 10 milhões já receberam extrato
EMiSSãO DE FGTS ViA SMS

Índice de 
preços na 
internet cai para 
0,22% em julho 

Daniel Weterman
Agência Estado

O índice de preços na 
internet, conhecido como e-
-flation e calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Executi-
vos de Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar), em par-
ceria com o Programa de Ad-
ministração de Varejo (Pro-
var), caiu 0,22% em julho. 
O resultado representa uma 
desaceleração em relação ao 
registrado em junho, quando 
houve deflação de 0,69%.

No resultado acumulado 
em 12 meses, a inflação na in-
ternet ficou em 11,69%. Nos 
sete primeiros meses deste 
ano, a alta acumulada é de 
7,18%, o que equivale a um 
aumento de 3,86 ponto por-
centual em relação a igual pe-
ríodo do ano anterior (3,32%). 

Das dez categorias pes-
quisadas, seis apresentaram 
queda na margem: Brinque-
dos (-3,77%), Cine e Fotos 
(-1,69%), Eletrodomésticos 
(-1,54%), Medicamentos 
(-3,80%), Perfumes e Cos-
méticos (-0,17%) e Telefo-
nia e Celulares (-0,52%). As 
demais categorias conta-
bilizaram aumento: CDs e 
DVDs (1,06%), Eletroeletrô-
nicos (0,65%), Informática 
(2,31%) e Livros (3,94%).

O e-flation foi criado em 
2004 pelo Provar com o intui-
to de monitorar a variação dos 
preços de produtos de consu-
mo comprados por meio do 
comércio eletrônico. Para cál-
culo dos pesos de cada catego-
ria, são utilizados dados emiti-
dos pela empresa de avaliação 
de comércio eletrônico e-bit.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   A ex-secretária de Finanças da Paraíba, Aracilba Rocha foi nomeada pelo 
Governo Federal para assumir a presidência da Norte Energia, que reúne empresas 
responsáveis pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Tá poderosa!

FOTOS: Goretti Zenaide

Amigos para sempre: o aniversariante de hoje Biu Ramos e Martinho Moreira Franco

Elegância de Socorro Brito nos salões da Maison Blu´nelle

FOTO: Divulgação

Dois Pontos

“Os entusiastas das 
relações sem compromisso 
valorizam o que o 
coração sente e não o 
que os olhos veem”

“Um amor pode não ser 
eterno. Mas isso não tem 
a menor importância se 
conseguimo fazer com que 
sempre esteja presente”

TIMÓTEO LOPES SANDRA WERNECK

Empresário Silas Matos, 
médicos José Arnal-
do Tavares de Melo e 
Adriana Serafim, escri-
tor Biu Ramos, executi-
vos Martinho Queiroga 
Salgado, Waldemar Melo 
e Formosina Freitas, 
Sras. Suzana Oliveira e 
Aidil Braga, jornalista 
Jorge Resende, fotó-
grafo Rizemberg Felipe, 
construtor Marco Antô-
nio Mota

Parabéns

Baldio
DEPOIS de par-

ticipar do Festival de 
Inverno de Campina 
Grande, o grupo Pavil-
hão da Magnólia vai ser 
a atração deste final 
de semana no Centro 
Cultural PIollin.

O grupo de teatro 
de Fortaleza traz na 
bagagem os espe-
táculos “Baldio”, com 
dramaturgia do poeta 
paraibano Astier Basílio,  
destinado ao público 
adulto nesta sexta às 
20h e “Ogroleto” para 
o infantil no sábado e 
domingo às 17h.

Diálogo público

O TRIBUNAL de 
Contas do Estado da 
Paraíba promove hoje 
mais um diálogo públi-
co tendo como tema 
“Transparência e Boas 
Práticas nos Conselhos 
de Fiscalização Profis-
sional”.  O seminário, com 
inscrições gratuitas, será 
realizado das 9h30 às 
18h no auditório Celso 
Furtado daquele tribunal.

Resgate da memória
FOI LANÇADA na última quarta-feira no Vila do Porto, 

no Centro Histórico de João Pessoa o Informativo Parahyba, 
resultado de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba e a Lotep.

O Informativo, que será trimestral, prioriza neste 
primeiro número o resgate da memória dos 431 anos da 
capital paraibana e dos 45 anos de criação do Iphaep.

Evelyn César e Fátima Cavalcanti foram conferir a nova coleção da Maison Norma Pedrosa

20

Psicologia positiva
A PROFESSORA Ana Paula Porto Noronha, da Uni-

versidade São Francisco e com graduação em Psicologia 
Escolar e doutorado em Psicologia Ciência e Profissão pela  
Universidade Católica de Campinas-SP, fará hoje às 19h30 
no auditório do Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, 
a palestra “Conhecendo a Psicologia Positiva nos saberes 
e fazeres psicológicos”.

O evento é voltado para estudantes e profissionais 
das áreas de Saúde, Assistência Social, Gestão de Pessoas 
e o público em geral.

Mariz

FOI LANÇADO 
ontem no auditório do 
Sebrae Paraíba, no Bair-
ro dos Estados, um livro 
produzido pela madre 
Aurélia Gonçalves sobre 
a vida do ex-governa-
dor Antônio Mariz, com 
presenças da sua viúva, 
Mabel Mariz, familiares e 
amigos.

A autora é respons-
sável pelo Memorial do 
ex-governador instalado 
na cidade de Sousa.

Estrangeiros naturalizados
A JUSTIÇA Federal na Paraíba concedeu esta semana 

a naturalização de dois estrangeiros radicados no Estado. 
Trata-se da sueca Sandra Luisa Elorza Marquez, de 

50 anos residente em João Pessoa há mais de 18 anos, 
laureada pela universidade brasileira no curso de Turismo 
e atualmente trabalha na alfabetização de crianças e ado-
lescentes. A outra pessoa é o peruano Juan Carlos Vinãs 
de 61 anos, que está no País há 39 anos e que hoje atua 
como professor da UFPB. 

   A versão americana da revis-
ta Vogue elegeu a atriz brasileira 
Taís Araújo a estrela de TV mais 
estilosa e corajosa do Brasil.
  Taís foi a primeira negra a 
protagonizar uma novela no País 
onde as negras frequentemente 
ocupavam papéis de empregadas 
domésticas, quando nos anos 90 
ela interpretou Xica da Silva, a 
escrava que virou rainha.

    Terminam hoje as inscrições para o curso de  Circo para Crianças promovido pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba. As aulas, que começam amanhã, serão ministradas 
por Cláudia Cavalcante e Marinalva Rodrigues na Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm.

    Os arquitetos campinenses Ana Cristina Batista, Aucélio Monteiro Filho, 
Daniella Figueiredo, Maria do Socorro Fernandes e Yuri Fernandes estão assinando o 
espaço dos Banheiros Públicos no Casa Cor Paraíba. Para complementar o ambiente 
convidaram um artista de fora, o artista pernambucano radicado em São Paulo, Derlon 
Almeida, especialista em xilogravura popular e street art.

Mundial Militar
O BOMBEIRO militar paraibano Yuri Marinho comemora 

a conquista de seis medalhas que trouxe para casa após 
participar do 48o Campeonato Mundial Militar na Suécia. 
Duas delas foram em provas disputadas em grupo e quatro 
nas individuais, onde todas as competições foram do tipo 
salvamento aquático.

Bombeiros

O GOVERNO do 
Estado, através do 
Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, 
lançou o edital de 
seleção para o Curso 
de Formação de Ofi-
ciais Bombeiro Militar, 
com ingresso em 2017, 
onde estão sendo 
oferecidas 8 vagas.

As inscrições es-
tão abertas e podem 
ser feitas até o dia 21 
de setembro, no site 
da instituição que é 
bombeiros.pb.gov.br.

Casa Cor

O CONCEITUADO 
floral designer André Luiz 
Santos vai participar do 
Casa Cor Paraíba, sendo 
responsável pelo suporto 
mobiliário e arranjos para  
os ambientes projetados 
pelos arquitetos com 
flores diferenciadas e 
exóticas. A mostra será 
aberta dia 2 de setembro 
e vai até o mês de 
outubro em João Pessoa.

Aplausos

O PLENO do TJPB 
aprovou voto de congra-
tulações ao ex-presi-
dente, desembargador, 
professor e escritor 
Antônio Elias Queiroga 
pelos seus bem vividos 
80 anos completados 
este mês. A propositura 
foi do desembargador 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, aprovada por 
unanimidade.
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Douglas Santos garante 
a quarta medalha 
olímpica para a  Paraíba

futebol feminino

Seleção 
decide o 
bronze
Jogadoras brasileiras 
disputam medalha
hoje com o Canadá

A Seleção Feminina de Fute-
bol volta à campo nas Olim-
píadas hoje, às 13h, na Arena 
Corinthians, para a disputa 

da medalha de bronze após a derrota 
para a Suécia, nos pênaltis, que encer-
rou o sonho do ouro olímpico para as 
mulheres do Brasil. A adversária será 
a seleção olímpica do Canadá, que per-
deu nas semifinais para a Alemanha.

Brasil e Canadá nunca se enfren-
taram no torneio de futebol feminino 
dos Jogos Olímpicos. Será o primeiro 
confronto olímpico entre as duas se-
leções. A história canadense em Olim-
píadas é recente. A primeira vez que a 
equipe disputou a competição foi em 
2008, quando, na fase de grupos, teve 
uma vitória sobre a Argentina, um 
empate com a China e uma derrota 
para a Suécia; nas quartas de final foi 
eliminada pelos Estados Unidos por 2 
a 1 na prorrogação. 

Em 2012, em Londres, o Canadá 
levou o bronze. Na primeira fase, vitó-
ria sobre a África do Sul, derrota para 
o Japão e empate com a Suécia. Nas 
quartas, eliminou a dona da casa, a Grã 
Bretanha por 2 a 0; na semi caiu para 
as americanas por 4 a 3 na prorroga-
ção. O bronze foi conquistado em cima 
da França, com uma vitória de 1 a 0. 

Neste ano, na Rio 2016, as cana-
denses fecharam a fase de grupos com 
três vitórias: 2 a 0 sobre a Austrália; 

3 a 1 sobre Zimbábue; e 2 a 1 sobre 
a Alemanha. Nas quartas, venceu a 
França por 1 a 0 e, na semi, perdeu 
para a Alemanha por 2 a 0.

As duas seleções já se enfrenta-
ram diversas vezes nos últimos anos. 
Em 2015, foram três confrontos: pe-
los Jogos Pan-Americanos e duas pelo 
Torneio Internacional de Natal, com 
três vitórias para a Seleção Brasileira. 
Neste ano, mais três jogos, pela Copa 
Algarve e dois amistosos: duas derro-
tas e uma vitória.

A campanha
A campanha da Seleção Brasileira  

nos Jogos Olímpicos do Rio de Janei-
ro é de duas vitórias e, três empates 
no torneio, com oito gols marcados e 
apenas um sofrido, incluindo a semi-
final. Na primeira fase o Brasil goleou 
a Suécia, mesmo adversário desta 
terça, por 5 a 1. A classificação para 
a semifinal foi obtida com vitória nos 
pênaltis sobre a Austrália, após em-
pate sem gols no tempo normal e na 
prorrogação. 

Apesar da derrota nas semifinais 
para a Suécia, a Seleção Brasileira vai 
em busca do bronze, que seria a sua 
terceira medalha olímpica na histó-
ria do futebol feminino olímpico — o 
Brasil já foi prata em 2004 e 2008. Em 
1996 e 2000, ficou em quarto lugar. 
Em 2012, pela primeira vez havia fi-
cado fora da semifinal. A Suécia nun-
ca foi medalhista na modalidade — a 
melhor colocação foi um quarto lugar 
em 2004.

A Alemanha decide pela primei-
ra vez o ouro olímpico no futebol, no 
maior evento esportivo do planeta. O 
adversário será a Suécia, que derro-
tou o Brasil na cobrança de pênaltis, 
esta semana. A partida será hoje, às 
17h30, no Estádio do Maracanã.

A Alemanha chegou à grande 
final do futebol feminino após ven-
cer o Canadá por 2 a 0 no Mineirão, 
com gols de Behringer e Daebritz. 
Esta foi a primeira vez que o País se 
classificou pela primeira vez para a 
disputa do ouro olímpico, após ga-
nharem bronze nos Jogos de 2000, 
2004 e 2008.

A adversária da Alemanha, no 
caso a Suécia, sofreu para chegar a 
decisão. As suecas se classificaram 
após empate de 0 a 0 no tempo nor-
mal e na prorrogação, as brasileiras 
perderam nos pênaltis por 4 a 3. 

A Alemanha e a Suécia vão dispu-
tar uma inédita final do futebol femi-
nino dos Jogos Olímpicos, deixando 
em pranto um País que viu a seleção 
do Brasil cair frente às nórdicas no 
desempate por pênaltis.

O confronto entra para a história 
dos Jogos Olímpicos em todas as suas 

edições, uma vez que, se trata da pri-
meira vez na história, onde o futebol 
feminino terá uma final europeia nos 
Jogos Olímpicos.

A bicampeã mundial Alemanha 
busca seu primeiro ouro, enquanto 
as suecas nunca conquistaram uma 
medalha olímpica na modalidade. As 
suecas, por sua vez, que na fase clas-
sificatória foram goleadas por 5 a 1 
para o Brasil, jamais esperavam que 
estariam na decisão, no entanto, fi-
car com o ouro olímpico não é fator 
díficil para o País.

Será que as suecas beliscam um 
inédito ouro olímpico na Rio 2016? 
Apesar de ser zebra total nas casas de 
aposta, o retrospecto mostra que a 
conquista é perfeitamente possível. A 
fatídica goleada sofrida para o Brasil 
no Estádio Olímpico Nilton Santos foi 
um divisor de águas para a equipe. 
A experiente técnica Pia Sundhage - 
atual bicampeã olímpica com os EUA 
- resolveu mudar o esquema tático e 
adotar um jogo muito defensivo para 
a fase de mata-mata. 

O ‘ferrolho’ sueco se mostrou 
muito eficiente já na primeira par-
tida da fase final: a Suécia eliminou 

medalha de ouro em disputa: Alemanha e Suécia duelam no maracanã
FINAL EUROPEIA HOJE NO RIO 2016

nada menos do que a seleção dos Es-
tados Unidos - tricampeã olímpica e 
principal candidata ao ouro no Rio 
2016. Pela primeira vez na história 
as americanas saíram do torneio sem 

uma medalha sequer. Carli Lloyd, Alex 
Morgan e companhia pressionaram 
demais as suecas durante os 120 mi-
nutos, mas não conseguiram sair do 
empate em 1 a 1.

As alemães ainda não foram campeãs olímpicas, apesar de terem ganho o bronze em 2000, 2004 e 2008

FOTOS: Divulgação



Brasil é prata no vôlei de 
praia, mas tem futuro incerto
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Atletas olímpicas não 
acreditam que estarão 
em Tóquio, em 2020

A pernambucana Yane Marques começou a disputa 
do pentatlo moderno na 21a colocação na esgrima 
clássica. As disputas, para valer, começam ao meio-dia 
de hoje, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Para uma 
modalidade de pouco apelo de público, havia um bom 
número de torcedores acompanhando os jogos de 
esgrima na manhã de ontem. Aproximadamente duas 
mil pessoas vibraram pela brasileira das arquibancadas 
provisórias na Arena da Juventude. Atual medalhista 
de bronze olímpica, Yane ganhou 16 e perdeu 19 jogos. 
Os combates foram realizados na Arena da Juventude.

Pentatlo

Isaquias, o fenômeno 
Bolt da canoagem

Isaquias Queiroz, 22, parou de remar e jogou 
o barco à frente nos últimos metros da C1-200m, 
prova mais imprevisível da canoagem velocidade na 
Rio-2016. Ainda assim, ao olhar para o lado e ver 
onde estavam os rivais, bateu com o remo na água 
achando que havia perdido a chance de estar no 
pódio. Foram 40 segundos de apreensão até o telão 
anunciar a redenção: ele havia obtido o bronze na 
prova disputada nessa quinta-feira (18), na Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Com isso, passou a ser apenas o 
quinto brasileiro na história a acumular duas meda-
lhas em uma edição dos Jogos Olímpicos.

O telão da Lagoa Rodrigo de Freitas anunciou 
antes o nome do ucraniano Iurii Cheban, que fez a 
prova em 39s279 e conquistou o bicampeonato olím-
pico. Instantes depois, mostrou que Valentin Demya-
nenko, do Azerbaijão, havia feito 39s493 e ficado 
com a prata. E só então apareceu o nome de Isaquias 
(39s628), que comemorou com socos na água – a 
essa altura, o brasileiro já estava fora do barco.

“Os caras foram muito melhores, e quando eu 
cheguei tive de jogar o barco. Fiquei sem saber. 
Pensei que tinha perdido a medalha”, contou Isaquias 
depois da prova. “A saída foi boa, mas depois o barco 
não desenvolveu. Acabei me desequilibrando, e no fi-
nal eu impus um ritmo muito forte. Quando senti que 
estava cansado, sabia que os outros estavam ainda 
mais. É ali que eu cresço, e eu acabei conseguindo a 
medalha nos últimos centímetros da prova”, comple-
tou o brasileiro.

A medalha foi a segunda do brasileiro, que já 
havia sido o segundo colocado na C1-1000m da Rio-
2016 - primeira láurea do País na história da canoa-
gem. Nenhum representante nacional coletava dois 
pódios em uma edição dos Jogos desde o nadador 
César Cielo, em Pequim-2008 (ouro nos 50 m livre e 
bronze nos 100 m livre). Parabéns Isaquias!!!

A russa Darya Klishina, única 
esportista do País que conse-
guiu liberação para competir 
no atletismo dos Jogos Olím-
picos do Rio-2016, terminou 
sua participação sem medalha. 
Ela ficou na nona colocação 
na final do salto em distância.

Sem pódio

A brasileira Aline Silva começou bem sua trajetória nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro ao garantir vaga nas quartas de final 
do torneio com vitória sobre a japonesa Rio Watari. Mas, já na luta 
seguinte, a atleta acabou derrotada pela russa Ekaterina Bukina 
e teve que torcer para que sua algoz chegasse à final para ser 
repescada para a competição. Contudo, o destino não sorriu para 
Aline: a russa acabou superada faltando cinco segundos para o fim 
da luta e perdeu para a cazaque Guzel Manyurova na semifinal.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Mesmo sem a presença 
do homem mais rápido do 
mundo, Usain Bolt, a equi-
pe da Jamaica se classifi-
cou para a final da prova 
masculina de revezamento 
4x100 metros, com muita 
facilidade.

Sem Bolt

Luta decepcionante

Com duas du-
plas na semifi-
nal e uma prata 
olímpica, o vôlei 
de praia femini-

no do Brasil conseguiu o 
seu melhor resultado des-
de 2004, quando Adriana 
Behar e Shelda foram à 
decisão em Atenas. O feito 
é para se comemorar, mas 
o futuro exige um sinal de 
alerta. Experientes, Laris-
sa/Talita e Agatha/Bárba-
ra saem do Rio de Janeiro 
sem a certeza de que esta-
rão em Tóquio daqui a qua-
tro anos.

“Quero descansar um 
pouco. Ser mãe é um sonho 
que eu tenho e só foi adiado”, 
disse Larissa, após a per-
da do bronze para Walsh e 
Ross. “Acho que a gente não 
chega até Tóquio. A Larissa 
quer ser mãe, eu também. 
Acho que a gente joga um 
tempinho, mas não chega 
até Tóquio não”, completou 
Talita.

Aos 34 e 33 anos, res-
pectivamente, Larissa e Ta-
lita já tratavam a Olimpía-
da do Rio de Janeiro como 
a última de suas carreiras. 
Larissa em especial, já que 
tinha se aposentado pela 
primeira vez há quatro 
anos para tentar engravi-
dar. Agora, é difícil imagi-
nar que uma das jogadoras 
mais dominantes da última 

década, com uma Copa do 
Mundo e oito títulos do cir-
cuito mundial no currículo, 
vá chegar à sua quarta edi-
ção dos Jogos.

Agatha e Bárbara, com 
33 e 29, são mais jovens 
e poderiam trilhar outro 
caminho. O Rio, afinal, foi 
a primeira Olimpíada das 
duas, que estão há mais 
de uma década batalhando 
por um lugar ao sol no vô-
lei de praia. Esse espaço na 
elite só veio no atual ciclo 
e foi premiado com a me-
dalha de prata em Copa-

cabana. Só que elas não se 
arriscam a cravar que esta-
rão em Tóquio, em 2020.

“Olha, não sei, né? Aca-
bei de jogar uma e vocês 
já querem pensar daqui a 
quatro anos? Não sei, é um 
caminho muito longo pela 
frente”, disse Bárbara.

A experiência das duas 
duplas cria uma situação 
difícil para o futuro. O Bra-
sil demorou 12 anos para 
voltar a uma final olímpica 
e esteve a uma vitória de 
igualar seu desempenho 
em Sydney, em 2000, quan-

do ganhou duas medalhas 
entre as meninas. Agora, 
precisa pensar em garotas 
mais novas se quiser fazer 
algo parecido em Tóquio.

Hoje, a maior aposta 
neste sentido é Duda Lis-
boa, parceira de Elize Maia 
que é considerada um ta-
lento do vôlei de praia. Aos 
18 anos, ela já conquistou 
duas etapas do Circuito 
Mundial em 2016 e soma 
diversos títulos nas cate-
gorias de base. O caminho 
até o Japão, porém, é im-
previsível.

Agatha e Bárbara exibem as medalhas de prata conquistadas no Rio de Janeiro durante os Jogos

Isaquias conquista a segunda medalha
Isaquias Queiroz já estava 

eternizado na história da cano-
agem velocidade ao, conquis-
tar na última terça-feira, uma 
prata no C1 1000m, primeira 
medalha brasileira nessa mo-
dalidade em Jogos Olímpicos. 
Mas ele sabia que podia mais. 
Ontem, ele pôde bater com for-
ça no peito e dizer que, aos 22 
anos, já tem mais uma para sua 
coleção. 

Nessa categoria, diferen-
temente da primeira da qual 
participou na Olimpíada do Rio 
2016, a tensão tomou conta de 
quem esteve no Estádio da La-
goa Rodrigo de Freitas. Depois 
de uma largada ruim, o atleta 
baiano chegou a figurar na úl-

tima posição, mas conseguiu se 
recuperar à base da resistência. 
Não bastasse isso, ele ainda foi 
parar dentro d’água no finzi-
nho, depois de projetar o corpo 
para trás para ganhar o máximo 
de tempo na chegada. O suspen-
se pairou no ar para saber se a 
queda aconteceu antes ou após 
a linha de chegada. Isaquias de-
morou a aparecer na superfície. 
Os olhares da torcida se fixaram 
no telão. O resultado demorou 
a sair, deixando o público com 
o grito preso na garganta. Mas 
a confirmação do bronze na 
decisão do C1 200m deixou os 
presentes em êxtase.

Depois do drama, a festa. 
Isaquias subiu ao pódio sam-

bando. Na saída, improvisou 
uma “volta olímpica”, correndo 
e batendo nas mãos dos tor-
cedores. O desejo inicial era o 
ouro, mas a comemoração do 
bronze foi do tamanho que o 
feito merece. Ele agora está no 
seleto grupo de apenas cinco 
brasileiros com duas meda-
lhas na mesma edição de Jogos 
Olímpicos.

A medalha de ouro ficou 
com Iuri Cheban, campeão 
olímpico nessa mesma prova 
em Londres 2012. O ucraniano 
cravou o tempo de 39s279, me-
lhor tempo dessa categoria na 
história da Olimpíada, superan-
do a marca de Isaquias da se-
mifinal (39s659). Não dá para 

Bronze nA CAnoAGeM

Brasileiro já tinha feito história na modalidade com a prata e voltou a subir no pódio, com o bronze

dizer que é um recorde, pois 
eles não são contabilizados na 
canoagem velocidade devido à 
diferença de características en-
tre as lagoas, como o vento, por 
exemplo.

Valentin Demyanenko, do 
Azerbaijão, ficou com a prata 
(39s493). O bronze do brasilei-
ro foi confirmado com o tempo 
de 39s628, e o quarto colocado 
que, como Isaquias, foi parar 
dentro d’água logo após a linha 
de chegada, foi o espanhol Al-
fonso Benavides, com 39s649.

“Um pouco decepciona-
do com a minha prova, porque 
se eu tivesse feito a prova de 
ontem teria sido de ouro. Mas 
está bom, melhor do que nada, 
que seja bem-vinda. Todo mun-
do sabe que minha saída é um 
pouco ruim, e minha chegada 
é melhor. Perdi muito tempo 
na saída. No final, tentei me 
recuperar e vi que tinha muita 
gente na minha frente.  Quando 
eu cheguei achei que não tinha 
ganhado, mas eu vi demorando 
para caramba e pensei: “Com 
certeza, ganhei medalha”, falou 
Isaquias Queiroz logo após a 
prova.

Com o feito, Isaquias Quei-
roz entrou para um grupo com 
outros quatro nomes de peso. 
César Cielo, nadador, levou ouro 
(50m livre e bronze (200m li-
vre) em Pequim 2008. Gustavo 
Borges, também da natação, 
foi prata (200m livre) e bronze 
(100m livre) em Atlanta 1996; 
Guilherme Paraense (ouro e 
bronze) e Afrânio da Costa 
(prata e bronze), ambos atletas 
de tiro esportivo, foram ao pó-
dio na Antuérpia em 1920.

FotoS: Divulgação



América x Chapecó jogam hoje
BRASILEIRO SÉRIE A

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de agosto de 2016

Equipes abrem em 
BH a 21a rodada em 
situações opostas

A 21ª rodada da Série 
A do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Profissional terá 
sua abertura hoje com ape-
nas um jogo. América-MG e 
Chapeocoense-SC se enfren-
tam às 21h30, no Estádio 
Independência, em Belo Ho-
rizonte, em partida isolada. 
As equipes jogam de forma 
diferente tanto em campo, 
quanto fora dele, já que vi-
vem em sentido oposto na 
tabela de classificação.

Em campo, a Chapeco-
ense está uma equipe mui-
to mais montada, diferente 
do seu adversário e, mesmo 
jogando fora de seus domí-
nios, a meta é conquistar 
mais três pontos e continuar 
subindo na tabela de classi-
ficação.

Em se tratando em tabe-
la de classificação, a Chape-
coense vive situação melhor, 
uma vez que está na décima 
posição. Já seu oponente, o 
América-MG, não faz uma 
boa competição, ocupa a 
lanterna do campeonato e 
caso a competição se encer-
rasse, hoje, o time mineiro 
estaria rebaixado.

As equipes treinaram 
durante toda a semana para 
este compromisso, porém, a 
Chapecoense teve bastante 
trabalho devido ao tempo 
chuvoso na cidade catari-
nense, tendo, inclusive, que 
mudar os planos das ativi-
dades, ocasião em que, em 
algumas situações, os joga-
dores deixaram de trabalhar 
no gramado, para fazerem 
trabalhos físicos na acade-
mia.

Segunda Divisão
A Série B do Brasileirão 

programa para hoje quatro 
partidas. as duas primei-
ras equipes a entrarem em 
campo serão Atlético-GO  e 
Oeste-SP. Os times se en-
frentam às 19h15. Demais 
confrontos, programados 
para as 20h30, serão Para-
ná Clube x Brasil de Pelo-
tas-RS, Bragantino-SP x Vila 
Nova-GO e Joinville-SC x Lu-
verdense-MT.

A Chapecoense, que teve dificuldades climáticas para realizar seus treinamentos durante a semana, é visitante hoje em Belo Horizonte na partida de abertura da 21a rodada do Brasileiro da Série A

O Santos tem atra-
sado quase dois meses 
de direito de imagem 
de seus jogadores. O as-
sunto é falado entre os 
atletas, embora a direto-
ria alvinegra prefira não 
comentar. O atacante 
Ricardo Oliveira admitiu 
ontem que existem pen-
dências para serem resol-
vidas, mas disse confiar 
nos dirigentes.

“Existem pendências 
que a diretoria sempre 
tem feito esforços para 
cumprir e tem determi-
nado para nós que estão 
engajados para fazermos 
só nosso trabalho dentro 
de campo. A diretoria 
tem feito esforço enor-
me pra cumprir prazos e 
estamos satisfeitos com 
a sinceridade que eles 
têm nos tratado”, disse o 
atacante. Experiente, Ri-
cardo Oliveira assegurou 
que o problema não fará 
o time perder o foco no 
Campeonato Brasileiro e 
na sequência da Copa do 
Brasil.

“Eu quero fugir des-
ses assuntos. É um assun-
to que nós atletas procu-

ramos focar no trabalho 
e a diretoria cumprir 
com o que foi firmado 
e assinado. Eu acho que 
tem todo um empenho 
de ambos, de nós atletas 
em campo, e diretoria 
de cumprir prazos. Isso 
não é algo que vai tirar 
a gente do objetivo. São 
informações que vêm pra 
atrapalhar, tirar do foco, 
e isso te afirmo que não 
vai acontecer”, assegu-
rou.

O motivo dos pro-
blemas financeiros foi a 
falta de recebimento de 
algumas verbas que o 
clube esperava, mas não 
caíram na conta. Mes-
mo assim, é fato que o 
Santos não goza de uma 
boa saúde financeira. Por 
isso, a intenção da dire-
toria é conseguir vender 
pelo menos um jogador. 
Gabriel e Thiago Maia 
são os mais cotados para 
deixar o clube.

Segundona 
Um fantasma vol-

tou a assombrar o CT 
da Toca do Tigre na úl-
tima quarta-feira. Isso 

Santos atrasa direito de imagem dos atletas
FALTA DE DINHEIRO

Doriva estreia no Santa Cruz contra o Flu
O Santa Cruz terá um novo 

comandante para o jogo do 
próximo domingo, às 16 horas 
no Arruda, diante do Flumi-
nense. Apresentado na última 
segunda-feira, o técnico Doriva 
concedeu entrevista coletiva, 
após seu primeiro tempo e dis-
se que espera uma recuperação 
no Campeonato Brasileiro.

Doriva reafirmou seu 
compromisso com o Santa 
Cruz, mostrando muita con-
fiança e motivação para este 
início de trabalho.

“Todos me receberam 

muito bem e estou super feliz, 
engajado em fazer um grande 
trabalho. Vejo a determinação 
nos olhos dos atletas e sinto 
um ambiente muito positivo, 
de união. Estou muito confian-
te. Vai ser um trabalho de estí-
mulo, de recuperar confiança”, 
afirmou Doriva.

Ele foi apresentado pelo 
presidente Alírio Moraes e o vi-
ce-presidente Constantino Jú-
nior. A diretoria coral destacou 
as credenciais do treinador.

“Doriva era minha indi-
cação desde o início da gestão. 

Um dos melhores de sua gera-
ção. Vencedor por onde passou, 
como atleta e treinador. Desejo 
sucesso nessa parceria”, co-
mentou Alírio.

Constantino Júnior res-
saltou o perfil de liderança de 
Doriva. “Estou certo de que to-
mamos a melhor decisão. Está 
aqui um profissional aguerrido, 
líder, que entende o momento 
do Santa e que sabe motivar um 
elenco”, disse o vice-presidente.

O trabalho de Doriva já 
começou. O treinador prepara 
a equipe para enfrentar o Flu-

minense, próximo domingo, no 
Arrruda. “É um jogo fundamen-
tal, que pode marcar o início de 
uma nova sequência. Quere-
mos fazer logo esses pontos”, 
frisou.

“Para isso, contamos com 
nosso torcedor. É difícil jogar 
contra o Santa Cruz no Arru-
da. O torcedor é apaixonado e, 
quando joga junto, todos sen-
tem o calor humano. Com a 
nossa torcida ao lado, seremos 
mais fortes e estaremos mais 
próximos do nosso objetivo”, 
avaliou o técnico.

PRIMEIRA DIVISÃO

Ponte Preta tem 
segundo jogador 
convocado para 
Seleção Sub-20

Além de Maycon, outro 
jogador da Ponte Preta foi 
convocado pelo técnico Ro-
gério Micale para defender 
a Seleção Brasileira Sub-20 
nos dois amistosos contra 
a Inglaterra no início de se-
tembro. Trata-se do volante 
Matheus Jesus, revelado nas 
categorias de base da pró-
pria Macaca e promovido ao 
elenco profissional no início 
do ano.

Matheus Jesus tem ape-
nas 19 anos e tem dois gols 
marcados em 18 partidas 
pelo profissional da Ponte 
Preta. A notícia chegou até o 
volante alvinegro na manhã 
dessa quarta-feira através de 
mensagens dos familiares. 
Na Seleção Brasileira Sub-
20, ele vai ter a companhia 
de Maycon, emprestado pelo 
Corinthians a Macaca até o 
fim do ano.

“Meu tio e meu pai man-
daram mensagem. É um so-
nho de criança que estou 
realizando graças a Deus e a 
Ponte Preta. Ainda não caiu a 
ficha e fico entrando no site 
para ver se é verdade. Todos 
me deram parabéns e o Edu-
ardo Baptista pediu para eu 
me manter focado”, comen-
tou a joia alvinegra.

Olimpíadas (F)
13h
Brasil x Canadá
17h30
Suécia x Alemanha

Série A
21h30
América-MG x Chapecoense

 Série B
19h15
Atlético-GO x Oeste
20h30
Paraná Clube x Brasil -RS
Bragantino x Vila Nova-GO 
Joinville x Luverdense

Jogos de hoje

Ricardo Oliveira diz acreditar na diretoria do time santista

porque o Sindicato dos 
Atletas Profissionais re-
cebeu uma denúncia 
de salários atrasados no 
Vila Nova-GO em meio 
a disputa da Série B do 

Campeonato Brasileiro. 
No primeiro semestre o 
clube também viveu com 
problemas financeiros e 
chegou a entrar em crise 
no Campeonato Goiano.

FotoS: Divulgação
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O Botafogo já está em Te-
resina, desde ontem, onde joga 
amanhã, às 16 horas, no Está-
dio Albertão, contra o River. A 
partida é válida pela décima 
quarta rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série C. O Belo 
é o líder do Grupo A, com 22 
pontos, vai em busca de uma 
vitória para se isolar na lide-
rança, e dá um grande passo 
rumo à classificação para a 
próxima fase da competição.

Como sempre faz antes 
dos jogos, o técnico Itamar 
Schulle não forneceu o time 
titular para esta partida. Mas 
um jogador, em especial, está 
muito ansioso, e espera uma 
oportunidade para fazer a es-
treia com a camisa do Belo. É 
o meia Raphael Luz. “Sei que 
o Botafogo tem muita gente 
de qualidade na posição, mas 
estou aguardando a oportuni-
dade de jogar, e agarrar com 
unhas e dentes esta chance 
para ficar na equipe”, disse o 
jogador.

Sobre o fato do Botafogo 
nunca ter vencido um jogo 
fora de casa no atual cam-
peonato, o meia disse que é 
chegada a hora para mudar 
isso. “Sabemos que vamos pe-
gar um adversário difícil. Não 
tem essa de estar em último 
colocado não. Vejam o que o 
Cuiabá fez com o Fortaleza na 
última rodada. Eu espero ter 
uma chance de jogar e poder 
ajudar o Botafogo. Sou um jo-
gador do meio que tenho uma 
boa chegada e chuto bem. Já 

fiz muitos gols assim. Vamos 
conseguir a nossa primeira vi-
tória fora nesta partida”, disse 
o atleta, que ainda não tem a 
sua escalação garantida. O Bo-
tafogo fará hoje um treino re-
creativo, como última ativida-
de antes da partida de amanhã 
contra o River. 

Sub-19 classificado
A exemplo do time prin-

cipal, os garotos do Sub-19 
estão dando show no Cam-
peonato Paraibano da catego-
ria. Depois de vencer as duas 
partidas das semifinais contra 
o Lucena, ambas por 2 a 0, o 
Belo agora vai decidir o título 
da competição contra o rival 
Auto Esporte, que passou pelo 
Sousa, após um empate em 1 a 
1, em Sousa, e uma vitória por 
3 a 1, em João Pessoa.

Os jogos finais serão ama-
nhã, e na próxima quarta-fei-
ra, dia 24. O mando de campo 
do Botafogo será o Almeidão, 
e o do Auto Esporte, o CT Ivan 
Thomaz. O campeão parai-
bano terá o direito de repre-
sentar a Paraíba na Copa São 
Paulo de Futebol Junior 2017, 
competição considerada a 
maior do gênero em toda a 
América do Sul, disputada no 
mês de janeiro, no Estado de 
São Paulo.

Ontem, a FPF enviou um 
ofício a Federação Paulista de 
Futebol, solicitando a partici-
pação de uma segunda equipe 
paraibana na competição.

Botauto na decisão da 
única vaga do Estado

COPA SÃO PAULO 2017

A tabela estava pronta, os 
times já realizando os últimos 
amistosos, mas o Campeonato 
Paraibano da Segunda Divisão, 
previsto para começar no próxi-
mo domingo, dia 21 de agosto  
acabou sendo adiado. A primeira 
rodada da competição será agora 
no domingo dia 28 de agosto. O 
motivo do adiamento foi porque 
alguns clubes, a poucos dias do 
início da competição, ainda não 
tinham registrado seus jogadores 
junto a CBF. 

Segundo o presidente da Fe-
deração Paraibana de Futebol, 
Amadeu Rodrigues, a entidade 
atendeu a um pedido dos próprios 
clubes, que não tinham ainda re-

gistrado a maioria dos atletas. 
“Na verdade, os dirigentes dos 
clubes foram pegos de surpresa 
com um feriado no Rio de Janeiro. 
Com a CBF fechada, iria acontecer 
muitos transtornos nos clubes . Al-
guns atletas poderiam só aparecer 
no BID na próxima terça-feira, e 
portanto estariam jogando de for-
ma irregular no domingo”.

O presidente tomou esta de-
cisão de adiar a competição, para 
evitar que o campeonato já come-
çasse com problemas, e algumas 
equipes, diante de algum insucesso 
na competição, procurassem a Jus-
tiça Desportiva, para alegar irregu-
laridade na escalação de atletas, 
como aconteceu o ano passado.

Com a saída de Serrano e 
Cruzeiro, por não cumprirem as 
exigências do Profut, dentro do 

prazo estabelecido, o Campeona-
to Paraibano da Segunda Divisão 
terá a participação de apenas 9 
equipes, divididas em 3 grupos: 
Litoral, Agreste e Sertão. Estão na 
chave do Litoral, o Internacional, 
Femax, Spartax e Miramar. Na cha-
ve do Agreste, Sport Campina e 
Lucena. E no grupo do Sertão, Na-
cional de Patos, Sabugy e Nacional 
de Pombal.

Segundo o presidente Ama-
deu Rodrigues, mesmo com a saí-
da dos dois clubes, o campeonato 
vai prosseguir com o mesmo regu-
lamento já aprovado pelos clubes 
anteriormente, cumprindo o que 
determina o Estatuto do Torcedor. 
Sendo assim, passam para a segun-
da fase os 3 primeiros da chave do 
Litoral, os 2 do grupo do Agreste 
e os 3 do Sertão

FPF adia abertura da 2a Divisão
CAMPEONATO PARAIBANO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Spartax, uma das equipes que disputará a competição, segue treinando visando as disputas do Campeonato Estadual

Douglas Santos atua 
na lateral esquerda 
da seleção olímpica 

sendo titular 
absoluto

Em busca da primeira medalha 
de ouro olímpica de sua história, a Se-
leção Brasileira enfrentará a Alemanha 
amanhã e, independente do resultado, 
o paraibano Douglas Santos já garantiu 
uma medalha para o Estado. Foram 
seis representantes em busca de am-
pliar o número do símbolo olímpico 
que, até hoje, somam três de prata. 
Somente o lateral esquerdo chegou à 
final e protagoniza a façanha de, pela 
primeira vez na história da Paraíba, ao 
menos uma medalha olímpica foi con-
quistada em dois Jogos consecutivos. 

A Paraíba levou à Olimpíada Rio 
2016 seis atletas: Kaio Márcio (na-
tação), Andressa Oliveira e Jailma 
Sales (atletismo), Kleber Ramos (ci-
clismo), Mayssa Pessoa (handebol) e 
Douglas Santos (futebol). Apenas os 
dois últimos apresentavam chances 
reais de medalhas e isto permitiu 
aos paraibanos, ainda que modesta-
mente, sonhar com algumas possí-
veis marcas. 

     Pela primeira vez, a Paraíba po-

deria trazer duas medalhas numa mes-
ma Olimpíada em sua história. Mas a 
derrota do Brasil para a Holanda no 
handebol feminino, contudo, na fase de 
quartas de final, acabou com qualquer 
possibilidade de Mayssa Pessoa voltar 
para casa com o símbolo olímpico.

Por outro lado, a vitória do fute-
bol masculino em cima de Honduras, 
nas semifinais, garantiu, na pior das 
hipóteses, uma prata para Douglas 
Santos. Assim, ele repete, em subse-
quência, o feito do atacante Hulk, que 
conquistou uma medalha de prata 
nos Jogos de Londres 2012. Sobre-
tudo, Douglas ainda tem a chance de 
conquistar o inédito ouro olímpico 
para o Estado.

 O tira-teima é amanhã, no Ma-
racanã, quando o Brasil fará a final 
olímpica contra a Alemanha. Não a 
mesma Alemanha de 2014, impor-
tante citar, mas ainda assim é a temi-
da Alemanha que sempre nos reme-
terá ao trágico 7 a 1. 

Se vencer, Douglas se tornará o 
primeiro campeão olímpico da Pa-
raíba. Se perder, dará ao Estado sua 
quarta medalha em Olimpíadas, sen-
do todas de prata, pois além de Hulk 
em 2012, Zé Marco (2000) e Mazinho 
(1988) também foram vice-campeões 
olímpicos (Vôlei de Praia a Futebol res-
pectivamente).

Adrizzia Silva
Especial para A União

FUTEBOL OLÍMPICO

Douglas dá 
a 4a medalha 
para a PB
Natural de João Pessoa, 
ele pode ganhar a primeira 
medalha de ouro no futebol

FOTO: Divulgação

FOTO: Marcos Lima
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363 motoristas são autuados todo mês pela prática

 Rachas pelo País
Ao menos 363 motoristas 

são autuados por mês no País 
por participar de rachas de veí-
culos. Neste ano, só até junho, o 
Registro Nacional de Infrações 
(Renainf), ligado ao Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), já registrou 2.179 
casos, média maior do que nos 
dois anos anteriores - 327/
mês, em 2015, e 282/mês em 
2014. Minas tem o maior nú-
mero absoluto de autuações: 
só neste ano, foram 259. 

Os dados, obtidos pela 
reportagem por meio da Lei 
de Acesso à Informação e em 
pesquisas em boletins de ocor-
rência de São Paulo, podem es-
tar subnotificados, já que não 
foram consideradas todas as 
autuações por alta velocidade. 
Para o levantamento, só foram 
somados os dados de duas vio-
lações do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB): “utilizar veí-
culo para demonstrar ou exibir 
manobra perigosa mediante 
arrancada brusca ou derra-
pagem com deslizamento de 
pneus” e “disputar corrida”.

Os praticantes do racha - 
que é ilegal, pode levar a até 10 
anos de prisão, apreensão do 
veículo, multa e suspensão da 
carteira nacional de habilitação 
- muitas vezes divulgam vídeos 
dessas competições no YouTu-
be e em outras redes sociais. 
Os eventos são avisados por 
meio do Facebook e do aplica-
tivo WhatsApp. um dos vídeos, 
publicado em abril, mostra 
um grupo de jovens tomando 
cerveja e ouvindo funk em um 
posto de gasolina na Avenida 
do Estado, enquanto acompa-
nham a “largada” da corrida. 
Em outro, publicado no mês 
passado, o autor da publica-
ção registra a disputa entre um 
Classic 1.0 e um Honda Fit 1.4.

Avenidas
Em São Paulo, o local pre-

ferido dos infratores é a Aveni-
da das Nações unidas, na zona 
Sul. Em abril do ano passado, 
a Polícia Civil autuou ali cinco 
pessoas, na altura do 15.107. 
um mês depois, mais três fo-
ram autuadas. Neste ano, em 
março, mais um caso foi flagra-
do. A Avenida do Estado tam-
bém continua como local com 
corridas frequentes. 

“É só vir aqui em um do-
mingo qualquer que você vê”, 
diz o frentista Tiago da Silva, 
de 23 anos. Ele trabalha em um 
posto de gasolina na altura do 
14.000 da Avenida das Nações 
unidas. “Há mais ou menos 
um mês, um veículo colidiu em 
uma bomba do posto. É muito 
comum isso acontecer por aqui”, 
disse. um comerciante, que tra-
balha próximo do posto, tam-
bém confirmou a informação. 
“Não é de hoje. Falta fiscalização 
nessa região, mas parece que só 
olham quando tem acidente.”

O mecânico José de Souza 
Alves, de 45 anos, conta que é 
comum ver rachas acontecendo 
na região. Em abril do ano pas-
sado, ele foi vítima de um episó-
dio, perto da Estação Granja Ju-
lieta da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM). 
O homem seguia de carro para 
o trabalho, por volta das 5 ho-
ras, quando foi “fechado” por 
dois veículos em alta veloci-
dade, que disputavam racha, e 
deu uma freada brusca.

Luiz Fernando Toledo
Da Agência estado

Os praticantes do racha - que é ilegal, pode levar a até 10 anos de prisão, apreensão do veículo, multa e suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH)

Os rachas não se restringem 
à “alta classe” de veículos. Da-
dos levantados pela reportagem 
nos boletins de ocorrência regis-
trados em São Paulo mostram 
que a polícia apreendeu de um 
BMW 335I 2012, que pode cus-
tar cerca de R$ 160 mil, até um 
Gol CLI 96, de R$ 8.400, nessas 
disputas. O perfil predominante 
dos participantes é de homens, 
de 17 a 35 anos. Mas há exce-
ções: no mês passado, policiais 
militares autuaram um homem 
de 61 anos por participar de um 
racha na Rodovia Raposo Tava-
res, com um Land Rover Evo-
que Dynamic, avaliado em R$ 
165 mil. As características dos 

veículos, que geralmente têm 
o motor adulterado para parti-
cipar das competições, são uma 
forma de a polícia diferenciar 
os acidentes comuns de rachas. 
Mas nem sempre isso é possível. 

Em maio do ano passado, 
um veículo Chevrolet Camaro em 
alta velocidade atingiu uma ár-
vore na Avenida das Nações Uni-
das, sentido Jaguaré. As vítimas, 
motorista e passageiro, foram 
levadas para o Hospital das Clí-
nicas. Uma delas, um empresário 
de 38 anos, quebrou a clavícula e 
a outra, de 23 anos, morreu.

As investigações do 11º DP 
concluíram que o carro havia 
sido adulterado e, por isso, há 

suspeita de que houve racha. 
Mas o caso segue sem esclare-
cimento. No boletim de ocor-
rência, o registro é de “lesão 
corporal culposa na direção de 
veículo automotor”. “O proble-
ma desses casos é que, depen-
dendo da justificativa do mo-
torista e das características do 
acidente, não se pode configu-
rar como racha. É preciso buscar 
imagens, testemunhas que pos-
sam provar que houve, de fato, 
a disputa”, explica a delegada 
Luciara de Cássia.

Cultura
Para o médico Dirceu Ro-

drigues Júnior, diretor da Asso-

ciação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), falta pre-
sença ostensiva de policiais na 
região dessas disputas ilegais. 
“Todos conhecem os pontos de 
racha. Só a presença do policial 
nesses pontos já inibiria a reali-
zação desse tipo de evento”, diz. 

Ele destaca ainda a necessi-
dade de se implementar a edu-
cação de trânsito nas escolas. “O 
sujeito adquire a primeira CNH, 
um passaporte para a maiorida-
de, e passa a experimentar aqui-
lo que já vivenciava na infância: 
a competição com os colegas. 
Ele traz uma fantasia da infân-
cia para a vida adulta. É preciso 
mudar essa cultura”, afirma.

Participantes têm idade entre 17 e 35 anos

A pouco dias do julga-
mento final do processo de 
impeachment, o presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), vai se reunir com a 
presidenta afastada Dilma Rou-
sseff, hoje, às 11h. O encontro, 
que será no Palácio da Alvora-
da, estava previsto para ontem, 
mas Renan, segundo a sua as-
sessoria de imprensa, teve de 
viajar de última hora para o Rio 
de Janeiro com o presidente 
em exercício Michel Temer.

A assessoria não soube in-
formar o assunto da reunião de 
Dilma e Renan. O julgamento 
final da presidenta afastada no 
Senado terá início no próximo 
dia 25, às 9h. Anteontem (17), 
Dilma confirmou, por meio de 
sua assessoria, que compare-

cerá ao julgamento final do 
processo de impeachment para 
tentar evitar o afastamento de-
finitivo da Presidência.

Na sessão, Dilma deve res-
ponder às possíveis dúvidas de 
senadores e reafirmar os argu-
mentos de defesa às acusações 
de ter cometido crimes de res-
ponsabilidade contra a Lei Or-
çamentária e a guarda e o legal 
emprego de recursos públicos. 
As denúncias foram motivadas 
pela publicação de três decre-
tos presidenciais de abertura de 
créditos suplementares e ope-
rações com bancos públicos, em 
2015. Na última terça-feira (16), 
a presidenta afastada divulgou 
uma carta aos senadores e à po-
pulação propondo a realização 
de plebiscito sobre a convocação 
de  eleições presidenciais anteci-
padas, caso permaneça no cargo.

“Estou convencida da neces-
sidade e darei meu apoio irrestri-

to à convocação de um plebisci-
to, com o objetivo de consultar 
a população sobre a realização 
antecipada de eleições, bem 
como sobre a reforma política e 
eleitoral. ”Na carta, Dilma reco-
nhece erros cometidos durante 
seu governo e acena com mu-
danças na política econômica 
caso retorne à Presidência.

A presidenta afastada tam-
bém aborda a crise política e 
defende que a população de-
cida sobre a realização de um 
novo pleito presidencial. “A 
restauração plena da demo-
cracia requer que a população 
decida qual o melhor caminho 
para melhorar a governabilida-
de”, disse, ao ler o documen-
to, direcionado à nação e aos 
senadores, durante entrevista 
coletiva à imprensa no Palácio 
da Alvorada. A presidenta afas-
tada apenas leu o documento e 
não respondeu a perguntas.

No documento, intitulado 
Mensagem ao Senado e ao Povo 
Brasileiro, Dilma reafirma que 
não cometeu crime de respon-
sabilidade e classifica o proces-
so de impeachment contra ela 
de “golpe”.  Ela diz que, caso o 
Senado decida pelo seu afasta-
mento definitivo da Presidência 
da República, haverá “ruptura 
da ordem democrática baseada 
em um impeachment sem crime 
de responsabilidade”.

Durante a tramitação do 
processo de impeachment no 
Senado, Renan disse que não 
votaria, em razão do seu cargo. 
O peemedebista cumpriu a pala-
vra nas duas primeiras votações 
em plenário. Mas, o senador não 
confirmou se irá se abster no jul-
gamento final. Um possível voto 
de Renan favorável à saída de 
Dilma é visto pelo Planalto como 
uma demonstração de força nes-
ta etapa final do processo.

Renan Calheiros se reúne com Dilma hoje
Iolando Lourenço e 
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil
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CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044984
Responsavel.: LIGIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012345678-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045582
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
5676
CPF/CNPJ....: 022612685/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.615,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045189
Responsavel.: MARIA CHILOVANDA DA CRUZ ME
CPF/CNPJ....: 017331319/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044599
Responsavel.: MARILUCE CAVALCANTI NEVES
CPF/CNPJ....: 060367994-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.526,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046553
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            916,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045692
Responsavel.: MILLANO COMERCIO DE CALCADOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 007633608/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.503,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045974
Responsavel.: PHILIPEIA CONSTRUCOES E INCOR-
PORACO
CPF/CNPJ....: 002172738/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.408,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046110
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOB LTDA
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.840,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044980
Responsavel.: POUSADA CASA BRANCA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014248044/0002-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044685
Responsavel.: RB COMERCIO DE REFRIGERACAO 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012829334/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.085,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044715
Responsavel.: RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LT
CPF/CNPJ....: 012829334/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.344,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044816
Responsavel.: RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LT
CPF/CNPJ....: 012829334/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.882,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044841
Responsavel.: SERGIO HENRIQUE DANTAS.
CPF/CNPJ....: 017452332/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047116
Responsavel.: TKL COMERCIO E SERVICOS DE 
MOVEIS L
CPF/CNPJ....: 022583757/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.043,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047385
Responsavel.: T P COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 007485984/0001-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.334,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045973
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDREZA DE ANDRADE ALVES
CPF/CNPJ....: 021190634-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045538
Responsavel.: B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021558522/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047076
Responsavel.: B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021558522/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047077
Responsavel.: CADASTRAL GEO - GEOTECNOLO-
GIAS, PRO
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.859,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045795
Responsavel.: CARLOS JOSE DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 133357664-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            544,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045114
Responsavel.: ECONOPLAST COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ....: 017406645/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045037
Responsavel.: EDVALDO RODRIGUES MARTINS ME
CPF/CNPJ....: 008226756/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            561,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047096
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044582
Responsavel.: EVA CAETANO DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 027680004-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            439,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043151
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO COELHO NEVES
CPF/CNPJ....: 002212284-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.259,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046701
Responsavel.: FILIPE AGUSTO FERREIRA DE 
CASTRO 06
CPF/CNPJ....: 021326526/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            942,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047549
Responsavel.: FRANKLIN JACINTO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 021196794/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.074,39
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045603
Responsavel.: G6 CONSULTORIA IMOBILIARIA 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 005423214/0001-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.362,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046140
Responsavel.: JACKSON MARTINS MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 034078564-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045099
Responsavel.: JAISA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 441676444-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045570
Responsavel.: JEFERSON DE SOUZA CAVALHEIRO
CPF/CNPJ....: 075584459-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.514,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046543
Responsavel.: JOACIL PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 047245194-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043938
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS 
806453

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um Carro Pipa com tanque preparado para transporte de agua potável 

capacidade igual ou superior a 7000litros, para atender a sede do município e comunidades rurais, in-
dicadas pela secretaria de Obras e Serviços Municipais, limitando-se ao percurso máximo 120km/dia.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00049/2016 - 17.08.16 - DAVI PAULINO DINIZ - R$ 32.000,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária 

e periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00073/2016 - 12.08.16 - A & M COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 146.394,00
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos em 

Geral e para as necessidades da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de acordo com a 
Portaria Nº 2.982 de 26 de Novembro de 2009 e considerando a Lei nº 11.347 de 11 de Setembro 
de 2006, durante o exercício de 2016, para atender aos Programas de Atenção Básica: Saúde 
da criança; Saúde do idoso; Saúde da mulher; Saúde do trabalhador; Hipertensão; Diabetes; 
Adolescentes, entre outros.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02110.10.301.2007.2024; Manutenção dos Serv. de Saúde 02110.10.301.2007.2028: Programa 
Saúde Bucal 02110.10.301.2007.2030; Aquisição de Medicamentos p/Distribuição Gratuita 
02110.10.301.2007.2031; Aquisição de Medicamentos P/FarmáciaBásica 02110.10.301.2007.2056; 
Implantação e Manutenção do CEO 02110.10.302.2007.2066; Manutenção do SAMU 
02110.10.302.2019.2063; Manutenção dos Serv. DaSaúde Mental CAPS Natureza da Despesa: 
3390.30.000 e/ou 3390.32.0000 Fontes:002 / 0014

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00025/2016 - 18.08.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MEDICO HOS-

PITALAR LTDA - R$ 559.700,00
 

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 

Município - Portal II.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.451.2003.1037 - Pavimentação em Paralelepípedo, Asfalto, Drenagem e Urbanizar. 
4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00069/2016 - 08.08.16 - LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 

128.017,08
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 

(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 -SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.365.1024.2022 -MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 
- MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. 
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00074/2016 - 17.08.16 - MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - R$ 34.500,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Jurídica, no Município 

de São Sebastião de Lagoa de Roça.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02020.02.062.1002.2004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA 
3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICAVIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00024/2016–02.08.2016- PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - R$ 10.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2016.
OBJETO: Locação de um Carro Pipa com tanque preparado para transporte de agua potável 

capacidade igual ou superior a 7000 litros, para atender a sede do município e comunidades rurais, in-
dicadas pela secretaria de Obras e Serviços Municipais, limitando-se ao percurso máximo 120km/dia.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Obras e Serviços Municipais.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/08/2016.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00058/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇO DE INS-

TALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT E CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS POTÊNCIAS, DESTINADO AS 
SECRETARIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

ABERTURA: 11/08/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 18/08/2016.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, 
REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL 
DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS POTÊNCIAS, DESTINADO AS SECRETARIAIS DO MUNI-
CÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 18 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMÉRCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 146.394,00.

Sapé - PB, 12 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Portal 
II; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LRM 
CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 128.017,08.

Sapé - PB, 08 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta lici-

tação para Contratação de Serviços de Consultas medicas e procedimentos cirúrgicos destinados 
aos usuários do SUS, a cargo da secretaria de saúde do Município de Vista Serrana.  conforme 
termo de referencia em anexo. A reunião será no dia 31/08/2016, ás 09:00 horas, na sala da CPL, 
no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 
58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137.

Vista Serrana, PB, 18 de AGOSTO DE 2016
Eduilson Araújo Silva - Pregoeiro Oficial/MVS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00038/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza e de higiene, com 
fornecimento parcelado, destinados a diversas secretarias do município. Data e Local: 31 de 
Agosto de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Agosto de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00039/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento 
parcelado, destinados a diversas secretarias do município. Data e Local: 31 de Agosto de 2016 às 
10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Agosto de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de assessoria técnica em finanças 
e planejamento, junto a Prefeitura Municipal de Vieirópolis.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 26/08/2016, às 08:30 horas.

Vieirópolis - PB, 18 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do município de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 006/2016. Objeto:  Prestar o fornecimento dos equipamentos par as Unidades Assistidas: 
ESF I Benigna Vilar de Carvalho, ESF II Unidade de Saúde da Família Olho D’água, ESF III Unidade 
de Saúde da Família Aldeia Pinhões (Emeda Parlamentar Nº 12770003), contemplando os itens: 1, 
2, 4, 6 a 12, 15 a 39, 41 a 68, 70 a 82. o qual aponta como proponente vencedor: Edilane da Costa 
Carvalho-ME, CNPJ Nº 12.710.916/0001-14, com o valor total de R$ 84.915,00, contemplando os 
itens: 1, 2, 4, 6 a 12, 15 a 39, 41 a 68, 70 a 82. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 22 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 053/2016
Pregão Presencial Nº 006/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Edilane 

da Costa Carvalho-ME, CNPJ Nº 12.710.916/0001-14. Objeto: Prestar o fornecimento dos equipa-
mentos par as Unidades Assistidas: ESF I Benigna Vilar de Carvalho, ESF II Unidade de Saúde da 
Família Olho D’água, ESF III Unidade de Saúde da Família Aldeia Pinhões (Emeda Parlamentar 
Nº 12770003), contemplando os itens: 1, 2, 4, 6 a 12, 15 a 39, 41 a 68, 70 a 82. Total Contratado: 
R$ 84.915,00, contemplando os itens: 1, 2, 4, 6 a 12, 15 a 39, 41 a 68, 70 a 82. Recursos: Emenda 
Parlamentar Nº 12770003 - R$ 100.000,00 - Dep. Federal: José Wellington Roberto, e Próprios. 
Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o 
Sr. Elder da Costa Carvalho (Pela Empresa). Data da Ass.: 28/06/2016.

Livramento/PB, 28 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2016, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 
(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MANOEL 
ALCINDO DE ANDRADE - R$ 34.500,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  17 de Agosto de 2016 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA NETO-ME – CNPJ: 

17.413.736/0001-94, foi vencedora de todos os lotes licitados com o valor total de R$ 47.040,00 
(quarenta e sete mil e quarenta reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 18 de Agosto de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

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

CIAL N.º 012/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: JOSÉ 
PEDRO DE ALCÂNTARA NETO-ME – CNPJ: 17.413.736/0001-94, foi vencedora de todos os lotes 
licitados com o valor total de R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais).

 Gurinhém - PB, 18 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.037/2016 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.037/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, para suprir as necessidades 
da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 31 de Agosto de 2016, às 14h00min 
(horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de 
licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º 
Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 17 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Mobílias destinadas 
a Secretaria de Meio Ambiente.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 18 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para execução de Obra de Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Requalificação da Praça do 
Jacaré no Municipio de Cabedelo.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 18 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor das empresas JOSE OLDAIR FERNANDES DA SILVACPF 
107.771.384-33 no valor total de R$ 6.600,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de agosto de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa JOSE OLDAIR FERNANDES DA SILVACPF 107.771.384-33 
no valor total de R$ 6.600,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de agosto de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor das empresas CITEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 
EPP CNPJ 07.527.821/0001-20 no valor total de R$ 7.690,00, LIMA SUPER COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 22.932.728/0001-94 no valor total de R$ 79.920,00 e 
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA ME CNPJ 22.226.670/0001-63 no valor 
total de R$ 8.245,00. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 05 de agosto de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa CITEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP CNPJ 
07.527.821/0001-20 no valor total de R$ 7.690,00, LIMA SUPER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ 22.932.728/0001-94 no valor total de R$ 79.920,00 e RL COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA ME CNPJ 22.226.670/0001-63 no valor total de R$ 
8.245,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 05 de agosto de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

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

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.959677)

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) MARCELO FERREIRA BAR-
BOSA - ME, inscrito como empresário individual sob o CNPJ nº 19.500.620/0001-18, e a pessoa 
física  MARCELO FERREIRA BARBOSA,  CPF nº 093.325.874-77  , para PAGAREM, no prazo 
de 03 (três) dias,  a quantia de R$ 84.949,19 (oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e dezenove centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
Execução - R$ 1.698,98 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), 
totalizando o valor de R$ 86.648,17 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reis e dezessete 
centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, para opor embargos 
à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento do prazo de 20 
(vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

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

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

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)
(s) MARCELO FERREIRA BARBOSA - ME (CNPJ : 19.500.620/0001-18) e MARCELO FERREIRA 
BARBOSA (CPF: 093.325.874-77), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido 
(art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado 
na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande 
circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) 
devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana 
Cabral Gomes, o digitei. 

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no Exercício da Titularidade Plena

 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO Nº - 4058200.958880

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.________________________________________
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 60.063,45 (sessenta mil, sessenta e três reais e quarenta 

e cinco centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré PATRÍCIA NUNES SAMPAIO PESSOA, CPF nº 813.582.373-

87, nos termos do art.701, caput e 702 do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 
(quinze) 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.701, caput, §1º do CPC).

ADVERTÊNCIA - 2 : Fica o réu ciente de que não ocorrendo o pagamento da quantia acima 
declinada ou não sendo ofertados Embargos, será expedido mandado de citação em execução 
por título judicial, para satisfação da dívida cobrada na inicial, com acréscimos legais, nos termos 
do art.701, caput, §2º do CPC.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citada pessoalmente a ré PATRÍCIA NUNES 
SAMPAIO PESSOA, CPF nº 813.582.373-87, por se encontrar residindo em lugar incerto e não 
sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo 
afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de 
grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual 
fica(m) devidamente citado(s).

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

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara 

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 

(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/08/2016.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 19 de agosto de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL
Responsável: Otacineide de Sousa Leite Cidelino
CPF: 789.290.084-53
Título/Valor – DMI – R$ 564,78
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108744
Responsável: Dorismar Lima de Lucena
CNPJ: 07.278.790/0001-10
Título/Valor – DMI – R$ 166,31
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108758
Responsável: Josinaldo Farias de Sousa
CPF: 332.949.254-68
Título/Valor – CDA – R$ 7.580,92
Protestante: Fazenda Nacional-DIV Ativa-Outras Origens
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 108701
Responsável: Gessiano Alves Leandro Costa
CPF: 029.615.303-69
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108554
Responsável: Isaias Cunha da Silva
CPF: 082.215.624-59
Título/Valor – DSI – R$ 81,50
Protestante: Gonçalves e Ataide LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 108776
Responsável: Mauriceia Lins Rodrigues de Sousa

CPF: 066.373.114-30
Título/Valor – DSI – R$ 250,00
Protestante: Heliziane Roberta Nogueira
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 108717 Responsável: C Matos 
Bezerra ME
CNPJ: 08.774.352/0001-06
Título/Valor – DMI – R$ 3.833,34
Protestante: Plasticos Maceio Industria e Comercio
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108770
Responsável: Bruna Thaise Alves de Morais
CNPJ: 11.900.758/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.373,44
Protestante: Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambient
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108730
Responsável: Elaine da Silva Cristina Santos
CPF: 036.162.144-24
Título/Valor – DM – R$ 447,00
Protestante: Escola Vitória-Régia
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 108681
Responsável: Marcio Oliveira Divino
CPF: 906.922.415-15
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108551
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 18 de agosto de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016, 
que objetiva: Execução de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Jurídica, no Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - R$ 18.000,00

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de agosto de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2016, 
que objetiva: Locação de um Carro Pipa com tanque preparado para transporte de agua potável 
capacidade igual ou superior a 7000 litros, para atender a sede do município e comunidades ru-
rais, indicadas pela secretaria de Obras e Serviços Municipais, limitando-se ao percurso máximo 
120km/dia; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DAVI PAULINO 
DINIZ - R$ 32.000,00.

Poço Dantas - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 026/2016.

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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP  
no dia 05 de Setembro  de 2016 as: 9:30 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS. 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,18 de Agosto de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016
Nos termos do relatório final  e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00051/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada em formação inicial 
para os profissionais da creche com carga horária de 40/horas/aula e formação inicial e continuada 
para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado com carga horária total 
de 104horas/aula para o município de Água Branca/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 46.560,00.

Água Branca - PB, 15 de Agosto de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal do Caturité através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, considerando a necessidade de adequação as funções 
administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 19/08/2016 às 
12h00min (Horário Local).

Caturité, 18 de Agosto de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 20.033/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.088/2016
DATA DE ABERTURA: 31/08/2016 – ÀS: 09:30hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 

HOSPITALARES – ESPECIAIS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna públicp, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 641668, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS e SUS. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 18 de Agosto de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 01(uma)Carroceria 
metálica e 01(um) Guindaste Munck,para atender as necessidades da SEMAPA.. 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, 18 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.07.011/2015/ SEDE/PMCG. 

PARTES: SECOB/PMCG E VERITAS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA-EPP. OBJETO CON-
TRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 
DE IMPACTO AMBIENTAL- EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL- EIA E RELATÓRIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL- RIMA DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO MULTIMODAL ALUIZIO 
CAMPOS DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE DIAS).FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTI-
GOS 57, I, §1º E §2º, LEI Nº 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES.
SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E EDUARDO DE MAGALHÃES PINTO GOMES. DATA DE 
ASSINATURA: 16 DE AGOSTO DE 2016. 

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09054/2016.
Objeto: Aquisição de Material de Manutenção, Refrigeração, Ar-Condicionado, Fogão, Pintura, 

Alvenaria, Elétrico, Hidráulico, Marcenaria, Serralharia, Informática, EPI, Ferramentas e Equipamen-
tos Destinados às Escolas e aos Creis da Rede Pública Municipal. Partes: Secretaria de Educação 
e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/024086, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09013/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Lorran 

Costa Lima, pela empresa TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA.  Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.361.5195.2476; 
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 4.4.90.52/00,03 E 11
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação). 
Vigência até 31 de Dezembro de 2016. 
Valor Total: R$ 2.512.197,33 (Dois milhões, quinhentos e doze mil, cento e noventa e sete reais 

e trinta e três centavos).
João Pessoa, 16 de agosto de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00009/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadas-
trada no CNPJ nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO DONO, pelo valor global de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), para a festa no Sítio Riacho do Meio.

   Olho D`água  - PB,  18 de Agosto de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em formação inicial para os profissionais da creche com carga horária de 
40/horas/aula e formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores do Programa 
Brasil Alfabetizado com carga horária total de 104horas/aula para o município de Água Branca/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA 
LTDA - ME - R$ 46.560,00.

Água Branca - PB, 15 de Agosto de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinada a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Agosto de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Prestação de serviços 
de exames ultrassonografias diversas destinados a pacientes da rede Municipal de Natuba -PB.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TIAGO WANDERLEY DE 
SOUZA LEITE - R$ 73.140,00.

Natuba - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva do veículo caminhão 
pipa Marca Internacional 4400 ISTE/DURASTAR 4400, Placa NQE-4211 com aplicação de peças 
e serviços; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUNICE L. SILVA 
COMERCIO DE CAMINHOES - EPP - R$ 45.000,00.

Natuba - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

 DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.452.853/0001-39Torna pú-
blico que a SUDEMA– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1653/2016 em João Pessoa, 13 de Julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Galpão Comercial Na (o) AVENIDA SÃO PAULO – Nº1223, Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2016-004379/TEC/LO-2576

MAIS CIMENTÃO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 
12.658.967/0001-44, torna público que A SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente,emitiu a Licença de Operação nº 2008/2016 em João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – 
Prazo 730 dias. Para atividade de Comércio Varejista de Material de Construção (Cimento). Na Rua 
Aragão e Melo nº 309 - Bairro da Torre – Município de João Pessoa - CEP: 58.040-100 - Processo 
Nº 2016-000985/TEC/LO-1645.

A TA – CONSULTORIA, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 11.520.104/0001-43, torna público 
que requereu a SEMAPA -  Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
LICENCA PRÉVIA E LICENÇA LICENÇA DE INSTALAÇÃO , para CONTRUÇÃO DE UMA RESI-
DÊNCIA UNIFAMILIAR,  Situado na AV. MAX ZAGEL, Nº 1011 – CAMBOINHA I, CABEDELO/PB.

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 10.334.015/0001-40 torna público que requereu a SEMAPA- 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para a 
Construção de um edifício MULTIFAMILIAR, situado à Rua Mar Negro, s/n, Lote 09 da Quadra 29, 
Intermares, Cabedelo- Pb.

FRONTEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.181.087/0001-
52. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Alteração nº 2030/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) COM 
TANQUE AÉREO 30 MIL Na(o)  - FAZENDA BELA ROSA Município:  PEDRAS DE FOGO – UF: 
PB. Processo: 2015-008102/TEC/LA-0584.

EVANDRO SILVA DE SOUSA – CNPJ Nº 25.950.806/0001-71, torna público que requereu a SE-
MABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença Autorização Ambiental, para veículo 
de propaganda eleitoral, situado na Rua em toda Bayeux – PB.

PRIME PLANEJAMETO INCORPORADORA E OBRAS – CNPJ N° 22.390.052/0001-54 Tornar 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n° 1786/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 04 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na (o) – RUA MARIA ESTELINA DE OLIVEIRA, QD. 64, 
LT. 104, GRAMAME. Município: JOAO PESSOA-UF: PB. Processo: 2016-003878/TEC/LO-2427

TEXTO PARA PUBLICAÇÃO
Á CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE 

RECEBEU   DA SEMAM ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
Nº457/2016-PROCESSO: 2016/303199  PARA OBRA  LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TAVA-
RES DA SILVA, ST.56, QD.046, LT.237, BAIRRO DE GRAMAME,  NESTA CAPITAL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 31 
de Agosto de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE 
BEBÊ, DE FORMA PARCELADA, DESTINADA AO PROGRAMA MUNICIPAL BEBÊ DO FUTURO, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 11 de Agosto de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 01 
de Setembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 11 de Agosto de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
Setembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, 
PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO 
DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 15 de Agosto de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação de serviços de exames ultrassonografias diversas destinados a pacientes 
da rede Municipal de Natuba -PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0206 Fundo Municipal de Saúde 10 302 

0084 2.026 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00 Outros Serviços 
de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. Pessoa Física

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00048/2016 - 17.08.16 - TIAGO WANDERLEY DE SOUZA LEITE - R$ 73.140,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

corretiva do veículo caminhão pipa Marca Internacional 4400 ISTE/DURASTAR 4400, Placa NQE-
4211 com aplicação de peças e serviços.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

20.608.0090 2.028 Apoio aos Pequenos Agricultores Apoio aos Pequenos agricultores 3.3.90.39.00 
Outros Serviços terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00049/2016 - 17.08.16 - EUNICE L. SILVA COMERCIO DE CAMINHOES - EPP - R$ 

45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00009/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 
13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRO DO DONO, no dia 27 de agosto,  pelo valor global de 
R$  15.000,00 (quinze mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o presente 
processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  18 de Agosto de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo Habilitadas as empresas: CONSTRUTORA 
SOARES LTDA ME, CNPJ nº 12.889.340/0001-02 e AQ CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ nº 
03.196.316/0001-99. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão 
pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 26 de agosto 
de 2016, as 09:00 horas no mesmo local e endereço para reunião.  

Olho D´água - PB, 18 de Agosto de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA 

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, neste Município 

- EMEIEF Júlia Figueiredo.
LICITANTES HABILITADOS:
- A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- R R F LACERDA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- ALDECIR GAZOLLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI.
- COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- J.F SANTOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/08/2016, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 18 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 

Município - Loteamento Renato Ribeiro.
LICITANTE HABILITADO:
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/08/2016, às 10:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 18 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ENGENHO E DESTILARIA NOBRE LTDA-EPP – CNPJ/CPF Nº 21.598.829/0001-08. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2019/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Engenho e Destilaria Nobre Ltda (Fabricação de Cachaça). Na(o) -  RODOVIA BR-230, KM 71, 
S/Nº  Município:  SOBRADO – UF: PB.  Processo: 2016-004162/TEC/LO-2500.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 015/2016. Objeto:Contratação de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços de assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, conforme termo de referência.Data: 01 de setembro de 2016. Horário: 14h:00mn(quatorze 
horas). Local:Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura Municipal a Rua José Américo de 
Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 
nº 147/14. Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 18 de agosto de 2016.
Jakeline David de Sousa– Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 0.3.001/2016

A CPL da Prefeitura de Municipal de Juazeirinho – PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julga-
mento de propostas de preços, referente da Concorrência em epígrafe, que tem por objeto a contra-
tação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para execução dos serviços de 
Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de Juazeirinho, conforme Convênio 
Nº TC/PAC 1069/2008/FUNASA. Após análise e julgamento de propostas, sangrou-se vencedora 
do certame 1º Lugar a empresa RAVY CONSTRUÇÕES LTDA – ME, apresentou como valor de 
proposta o valor global de R$ 2.198.780,82 (Dois milhões cento e noventa e oito mil setecentos 
e oitenta reais e oitenta e dois centavos), em 2º Lugar a empresa COENCO – CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA apresentou o valor global de R$ 2.331.766,17 (Dois 
milhões trezentos e trinta e um mil setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) e em 
3º lugar a empresa PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou o valor global de R$ 2.436.717,56 
(Dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e seis 
centavos). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos na forma da alínea 
“b” do inc. I, do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Conforme consta nos autos 
do processo administrativo nº. 030/2016. Juazeirinho – PB, 18 de Agosto de 2016. Flavio Roberto 
Lira - Presidente da CPL.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

COMUNICADO DO PREGÃO 070/2016
PROCESSO Nº19.000.025831.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 070/2016 (Registro de 
preços para serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de refrigeração), 
destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas - CSCA, modalidade Pregão Presencial, 
fica marcado para o dia 05/09/2016 as 09h, Informamos que o novo Edital está disponível no site. 
www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 16-00426-6
                      João Pessoa, 18 de  agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                                                                                     
                                        

      

  CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N172/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/09/2016 às 09h para:

Aquisição de maquina de lavar louça, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência - FUNAD, 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 - 16-00706-0
João Pessoa, 18 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N174/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de telefonia satelital, destinado a Secretaria de 
Estado da Administração/Encargos Gerais do Estado, 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 - 16-00713-5
João Pessoa, 18 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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CPF/CNPJ....: 070120324/0001-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.928,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045797
Responsavel.: CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - ME
CPF/CNPJ....: 003482404/0001-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.329,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045829
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            895,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047433
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045607
Responsavel.: CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 001782964-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.315,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046702
Responsavel.: DEMAR DIST DE ALIMENTOS - PB
CPF/CNPJ....: 000187410/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044139
Responsavel.: DISKILUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES L
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            602,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044243
Responsavel.: DROGA CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 024216046/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.438,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046085
Responsavel.: EDILENE LIMA SANTOS
CPF/CNPJ....: 218964534-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.786,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045780
Responsavel.: ELETRORAIO PROJETOS E INSTA-
LACOES L
CPF/CNPJ....: 024292484/0001-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.202,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045798
Responsavel.: ELIZA MARIA DE VASCONSELOS MAI
CPF/CNPJ....: 374481614-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045646
Responsavel.: EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENC
CPF/CNPJ....: 023279269/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            580,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045676
Responsavel.: ENGETEC PROJETOS E CONSTRU-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.086,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045924
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            353,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047335
Responsavel.: FERNANDO HILTON TEIXEIRA FER-
REIRA
CPF/CNPJ....: 491464164-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.902,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046598
Responsavel.: FRANCISCO APARICIO SIEBRA DE 
ALENCA
CPF/CNPJ....: 034156984-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.559,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046363
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CPF/CNPJ....: 007913344-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         18.265,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046585
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Responsavel.: ADM SOLUCOES EM INFORMATICA 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 005282658/0001-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.192,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046137
Responsavel.: A J CONSTRUCOES E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 012245631/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.890,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046862
Responsavel.: ALENY DE QUEIROGA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 278573793-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.583,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045749
Responsavel.: ALEXANDRE CASTRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009711084-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.200,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046665
Responsavel.: ALEXANDRE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008326978/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.096,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045790
Responsavel.: ANA ROSE ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ....: 068443734-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.426,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046637
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ....: 047266694-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044172
Responsavel.: ASTRA IMOVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 001096613/0001-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.382,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045823
Responsavel.: ATLANTIS - GESTAO E DESENVOL-
VIMENTO
CPF/CNPJ....: 004816409/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.530,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046129
Responsavel.: BIODIAGNOSE LABORATORIO DE 
ANALISES
CPF/CNPJ....: 007424640/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.418,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046153
Responsavel.: CBC COMERCIO INDUSTRIA E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 006969876/0001-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.444,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045852
Responsavel.: CARLIRIO MESQUITA CAMELO
CPF/CNPJ....: 003546833/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            222,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046927
Responsavel.: CASA DOS CRIADORES COMERCIO 
LTDA  M
CPF/CNPJ....: 010523089/0001-24
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.437,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046916
Responsavel.: CENTRO DE CAPACITACAO PRO-
FISSIONAL
CPF/CNPJ....: 011390637/0001-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.366,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046087
Responsavel.: CLASSICOLL COMERCIO VAREJISTA 
DE CO
CPF/CNPJ....: 022750209/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.415,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045626
Responsavel.: COMERCIO DE VESTUARIO FER-
NANDES LTD

Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA DE 
QUEIRO
CPF/CNPJ....: 050971984-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            270,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044880
Responsavel.: GLADSTON DE CASTRO SOARES
CPF/CNPJ....: 141111284-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.046,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046501
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ....: 035508308/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,76
     Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
                   JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045654
Responsavel.: GUTEMBERG ALVES DINIZ
CPF/CNPJ....: 042716254-85
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            270,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044892
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES - ME
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.883,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046133
Responsavel.: HERMO DEL ROSARIO MALUENDA 
MALUENDA
CPF/CNPJ....: 133294304-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.569,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046253
Responsavel.: HERMO DEL ROSARIO MALUENDA 
MALUENDA
CPF/CNPJ....: 133294304-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.554,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046502
Responsavel.: HITS PRODUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 006984673/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.492,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045853
Responsavel.: INES CHAVES CABRAL
CPF/CNPJ....: 690851964-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.113,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045938
Responsavel.: JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 160237654-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.639,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046490
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 288064764-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            635,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046922
Responsavel.: JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO -
CPF/CNPJ....: 011959961/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046879
Responsavel.: JOSEFA ANTONIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 450816974-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.746,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046268
Responsavel.: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 076200824-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.125,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046248
Responsavel.: JULIANA SERAFIM SOUSA
CPF/CNPJ....: 082619084-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            141,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046929
Responsavel.: K & K EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008838157/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.537,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045988
Responsavel.: KALAMARI CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ....: 011738272/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.240,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046026
Responsavel.: M3 ACENCIA WEB LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010686543/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.749,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045813
Responsavel.: MARCIA ANDREA CORDEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012660165/0001-79
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            306,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046935
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF/CNPJ....: 014262313/0001-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            164,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046937
Responsavel.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 205748274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045656
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ....: 073539274-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044866
Responsavel.: MARIELLE GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 061551294-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.458,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046219
Responsavel.: MARIZETE FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 818374534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.002,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047381
Responsavel.: MATEX IMPORTA  O E EXPORTA  O 
LTDA-
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046871
Responsavel.: METALURGICA GUEDES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 035589381/0001-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.699,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045810
Responsavel.: METALURGICA GUEDES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 035589381/0001-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.392,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045809
Responsavel.: MIGUEL DIRCEU TORTORELLO 
FILHO - ME
CPF/CNPJ....: 041125238/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.038,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045918
Responsavel.: MONACY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 073006204-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.636,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046685
Responsavel.: MONTENEGRO E CHAVES CONSUL-
TORIAS LT
CPF/CNPJ....: 010401525/0001-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.244,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045881
Responsavel.: MORENA GUADALUPE CORDOVA 
DE BONILLA
CPF/CNPJ....: 324604814-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.898,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046509
Responsavel.: PRO REDES COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 007019997/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045176
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA EIREL
CPF/CNPJ....: 023852187/0001-57
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             58,89
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043625
Responsavel.: SANDRA BENTO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 019584544-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.934,59
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046848
Responsavel.: VALDEMIR BARBOSA LIMA
CPF/CNPJ....: 073536974-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            165,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046959

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

 Joao Pessoa,  19/08/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 115/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
DATA DE ABERTURA: 01/09/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através do Fundo Municipal de Saúde e de seu Pregoeiro 

Oficial, Sr. José Robson Fausto, nomeado pela portaria nº 164/2016 do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em 
frente a Agência da Receita Federal). Fonte de Recurso: Fundo Municipal de Saúde. Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais n.º. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 18 de Agosto de 2016. 
José Robson Fausto 

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00709-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 01 de setembro de 2016, às 09:00 horas, na 
Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 039/2016. Objeto: 
aquisição de 03 (três) Captação Flutuante completa, destinadas ao Regional do Brejo (Canafístula I) 
e Regional das Espinharas (Igaracy), no Estado da Paraíba. 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) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. 
O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de agosto de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA N.º 036/2014, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA  SANBIG CALÇADOS DE 
BORRACHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP.

Aos  11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍ-
BA – CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, 
Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, 
por seus Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, 
divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 
021.731.374-41, e EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, engenheiro de mate-
riais, inscrito no CPF nº 007.433.124-81, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.689.335 (SSP/
PB), com base na legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE 
o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 036/2014, celebrado com a empresa 
SANBIG CALÇADOS DE BORRACHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
n° 70.096.912/0001-94, cujo objeto perfez-se na promessa de compra e venda de um imóvel para 
uso industrial, localizado na Rua Projetada I, constituído pelo Lote 04 A, da Quadra B, no Pólo 
Calçadista em Campina Grande - PB, com área total de 1.085,31 m² (mil e oitenta e cinco, trinta 
e um metros quadrados), no Município de Campina Grande/PB,  operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº. 
036/2014 entre a empresa SANBIG CALÇADOS DE BORRACHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
representada neste ato por seus representantes legais, e a Companhia de Desenvolvimento da 
Paraíba - CINEP, em 30 de setembro de 2014;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu com o disposto na Cláusula Sétima, § 
2°, do referido instrumento contratual, uma vez que a mesma encontra-se inadimplente de suas 
obrigações financeiras, descumprindo desta feita condição resolutiva do instrumento contratual 
acima elencado;

CONSIDERANDO a Notificação enviada à SANBIG; e o pleno direito de RESCINDIR UNILATE-
RALMENTE o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº. 036/2014, a CINEP o faz 
por decisão de seus Diretores Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme  Resolução de 
Diretoria n° 127/2015, datada de 19 de novembro de 2015, razão pela qual cessam todos os direitos 
e obrigações das partes, a partir desta data (11/07/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos 
atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal;

RESOLVE RESCINDIR DE PLENO DIREITO o Contrato Particular de Promessa de Compra 
e Venda Nº. 036/2014.

    João Pessoa, 11 de julho de 2016
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

   TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO         EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO
             Diretora Presidente                                 Diretor de Operações
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA  E AVISO DE LICITAÇÃO (2ª CONVOCAÇÃO) 

CONCORRENCIA Nº 003/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00007-0, de 05/07/2016.

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público que a abertura da CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 do 
tipo maior lance, com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, cujo objetivo é a Alienação 
de uma área de 20 (vinte) hectares desmembrada da Estação Experimental do Abacaxi, localizada 
no município de Sapé-PB, realizada no dia 15/08/2016 foi considerada DESERTA, por não haver 
interessados.

DATA DA 2ª CONVOCAÇÃO: A referida licitação terá sua 2ª convocação realizada no dia 06 
de Outubro de 2016, às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, 
localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58109-303.

DO VALOR DE AVALIAÇÃO: O valor do imóvel é avaliado em R$ 7.078.774,23 (sete milhões, 
setenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). 

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 
CEP. 58109-303, Estrada de Cabedelo -EMATER-PB, na Sala da CPL, de segunda a sexta das 08h00 
às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 244. João Pessoa, 16 de agosto de 2016.

Layse Nelyê Macêdo Pederneiras
Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°01/2016-SEIRHMACT
REGISTRO CGE Nº16-00631-9

A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº01/2016 
de 30 de Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TO-
MADA DE PREÇOS nº001/2016, que tem como objeto a Aquisição de Revestimento Geomecânico 
e Tubos de  PVC para atender a demanda de perfuração de poços no Estado da Paraiba. Após 
análise da documentação, segue o resultado do Julgamento da Habilitação: EMPRESA HABILITADA: 
CWC DISTRIBUIDORA  LTDA - ME. Em razão deste resultado, fica a licitante habilitada, convocada 
para a sessão de abertura da Proposta de Preços, marcada para o dia 24/08/2016, às 14:30h. 

João Pessoa, 17 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°02/2016-SEIRHMACT
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO          

REGISTRO CGE Nº16-00628-7
A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº01/2016 

de 30 de Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS nº002/2016, que tem como objeto a Aquisição de Reservatórios Cônico 
Vertical para atender a demanda de perfuração de poços no Estado da Paraiba. Após análise da 
documentação, segue o resultado do Julgamento da Habilitação: EMPRESAS HABILITADAS: RM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME, JEP MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA, HLR  DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS  - ME. Em razão deste 
resultado, fica a licitante habilitada, convocada para a sessão de abertura da Proposta de Preços, 
marcada para o dia 24/08/2016, às 14:00h. 

João Pessoa, 18 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°03/2016-SEIRHMACT
REGISTRO CGE Nº16-00619-6

A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº01/2016 
de 30 de Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS nº003/2016, que tem como objeto a Aquisição de 100 (cem) caixas com 
10 (dez) resmas de papel A4 para atender a demanda da SEIRHMACT e da DRMH. Após análise 
da documentação, segue o resultado do Julgamento da Habilitação: EMPRESAS HABILITADAS: 
HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA – EIRELI – EPP; DISTIBUIDORA MACBRAZ 
LTDA – EPP; PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II; WANDERLEY SOARES DE SOUZA EPP e A7  
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Em razão deste resultado, ficam as licitantes habilitadas, 
convocadas para a sessão de abertura da Proposta de Preços, marcada para o dia 24/08/2016, 
às 15:00h. 

João Pessoa, 17 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
 OBJETO: Contratação de serviços engenharia de caráter continuado para fiscalização, supervisão 

e gerenciamento de obras do município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: 
www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da 
Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 11:00 horas do dia 31 de Agosto de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 17 de Agosto de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DO CANAL LAGOA 
DO ARROZ, CAJAZEIRAS, SANTA HELENA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE= IT:303779,11= 
AC:980HECTARES= NE:20 =L.ATV: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, SANTA HELENA E SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE-PB Processo: 2016-005309/TEC/AA-3836 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
CURIMATÃ= IT:145.208.44= AC:5.351,60M²=NE:30 =L.ATV: MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB 
Processo: 2016-005301/TEC/AA-3830

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM INCLUINDO 
CORTE E DESTOCA DA VEGETAÇÃO NO BARRAMENTO DO AÇUDE CARNEIRO= IT:133562,80= 
AC:16200M²=NE:35 =L.ATV: MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB Processo: 2016-005305/TEC/AA-3833 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MUCUTU= 
IT:370895,92= AC:36217M²=NE:50 =L.ATV: ZONA RURAL DE JUAZEIRINHO, SÍTIO MUCUTU-PB 
Processo: 2016-005304/TEC/AA-3832 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POCI-
NHOS= IT:125.071.58= AC:18.480M²=NE:35 =L.ATV: ZONA RURAL DE MONTEIRO-PB Processo: 
2016-005302/TEC/AA-3831

 SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM TAPUIO= 
IT:134390,31= AC:4539,52M²=NE:15 =L.ATV: SÍTIO TAPUIO, ZONA RURAL, SÃO VICENTE DO 
SERIDÓ-PB Processo: 2016-005307/TEC/AA-3834 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
QUEIMADAS=IT:135266,02=ÁREA DESMATADA=11624M³NE:30=L./ATV: SÍTIO QUEIMADAS-
-MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB Processo: 2016-005310/TEC/AA-3837 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 09 de agosto de 2016.  Para atividade de: AA-RECUPERAÇÃO DO CANAL DE 
IRRIGAÇÃO VÁRZEA DE SOUSA= IT:1310623,14= AC:37KM=NE:30 =L.ATV: MUNICÍPIO DE 
SOUSA E APARECIDA-PB Processo: 2016-005308/TEC/AA-3835 

EXPECTATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 17.460.633/0001-85, 
torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia nº 101/2016 
para uma construção de um residencial habitacional, situado a Rua Rosilda Vieira de Amorim, s/
nº, Colibris, João Pessoa – PB.

SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA MOTA, inscrito no CPF: 181.989.534-34, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para 
atividade de Fabricação de Box para banheiro com estrutura de alumínio, situada na Rua Profº 
Henestina Pinto, nº 83, Bairro Jose Américo, CEP: 58.073-110, João Pessoa (PB).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016

Registro CGE Nº. 16-00697/3

OBJETO:Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à Locação 
de Veículos Automotivos, conforme condições descritas no Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.comprasgovernamen-
tais.gov.brou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo 
(das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua 
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

09h30min (horário de Brasília) do dia 01/09/2016.
ABERTURA: Dia01/09/2016, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2016
OBJETO: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos, com objetivo de atender as 

necessidades de diversas Secretarias do Município de Patos em eventos promovidos ou apoiados 
por esta edilidade.

ABERTURA: 01/09/2016 ás 10h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 18 de agosto de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2016

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente tipo mesas em 
MDF, estantes, cadeiras de escritório, etc. destinado a atender as necessidades da UPA Otávio 
Pires de Lacerda.

ABERTURA: 01/09/2016 ás 11h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 18 de agosto de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
 OBJETO REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de Materiais Gráficos para 

atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada/PB, 
Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 10:00 horas do dia 31 
de Agosto de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 17 de Agosto de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

GIUSEPP DE LIMA SOARES – CNPJ/CPF Nº 928.284.344-00. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1930/2016 
em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 – Prazo: 689 dias. Para a atividade de: PROPAGANDA 
AO VOLANTE (MICROONIB – PLACA MMX 8293/PB) Na(o) -  EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  
Município: -  UF: PB.  Processo: 2016-004606/TEC/LO-2671. 
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