
Atleta pessoense 
saiu de Mangabeira 
para conquistar o so-
nho olímpico no Rio de 
Janeiro.  PÁGINA 21

Douglas Santos 
traz a 1a medalha 
de ouro da PB

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

32o  Máx.
21o Mín.

34o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,200  (compra) R$ 3,201  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,180  (compra) R$ 3,330  (venda)
EURO   R$ 3,623  (compra) R$ 3,628   (venda)

l Governo inaugura espaço de atenção à saúde para PMs. Página 3

l Morre o jornalista pernambucano Geneton Moraes Neto. Página 8

l Líderes discutem o futuro da UE após a saída do Reino Unido. Página 15

l Valor das multas de trânsito será reajustado em 1º de novembro. Página 18

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Delmer Rodrigues/Secom-PB

Navio norueguês encerra 
hoje desembarque de 36 pás 
eólicas no porto.  PÁGINA 7

Representantes dos ban-
cos voltam a se reunir ama-
nhã no Procon-PB.  PÁGINA 6

Cabedelo recebe
carga de Singapura

Procon discute sistema 
que inutiliza cédulas

Operação envolve cerca de 100 trabalhadores portuários

Lançamento no Agosto das Letras

Energia eólica

quadrinhos

segurança nos bancos

o jornalista Walter Galvão 
e o ilustrador Lelo Alves as-
sinam o primeiro volume da 
nova coleção Top5.  PÁGINA 9 

Editora Patmos lança
Fidel Castro em HQ

FOTOS: Divulgação
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Quatro escolas da rede estadual de ensino da Paraíba se classificaram para a fase nacional 
do concurso do MEC que busca divulgar as ações de combate ao Aedes aegypti.  PÁGINA 7

Esportes Saúde e educação

ALTA

ALTA

13h53

01h23

0.4m

0.3m

baixa

baixa

20h15

07h49

2.2m

2.3m

FOTO: Josélio Carneiro/Secom-PB

A economia paraibana vem se mantendo firme mesmo no cenário de crise nacional. Segundo dados do IBGE, o 
índice de desemprego no Estado é o segundo menor da região Nordeste e está abaixo da média nacional.  PÁGINA 19

PB tem 2ª menor taxa de 
desemprego do nordeste

pesquisa do ibge

LITERATuRA  Sarau “Mãos Dadas” leva ao público a obra 
do poeta Carlos Drummond de Andrade.  PÁGINA 12

Percentual de reajus-
te da Energisa Paraíba 
será divulgado hoje 
pela Aneel.  PÁGINA 8

Conta de luz 
terá aumento 

energisa
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Há um clima geral de satisfação no 
país pelo fato de o Brasil ter organiza-
do bem a Olimpíada 2016. Havia uma 
certa descrença  na nossa capacidade 
de realizar um evento de dimensão 
mundial, mas isto acabou se revelan-
do apenas uma visão preconcebida – 
preconceituosa mesmo – de que o bra-
sileiro é, antes de mais nada, um povo 
despreparado para o desempenho de 
tarefas ou missões que demandem 
maior senso de organização. Quei-
maram a língua todos estes críticos 
apressados, com destaque para seto-
res da mídia internacional. 

Entre nós mesmos, os nativos, 
existia uma forte apreensão, decor-
rente do medo de que o país pudesse 
passar vergonha diante do mundo. 
Não era de todo injustificado este 
sentimento. Ainda mais num momen-
to em que tanto a economia quanto a 
política vivenciam uma de suas piores 
crises nessas últimas três décadas. A 
tudo isso, acresça-se o fato de que en-
frentamos hoje um quadro tão intenso 
de violência urbana que, para alguns, 
já se pode mesmo dizer que, espe-
cialmente no Rio de Janeiro, local dos 
Jogos, há áreas em que a situação se 
compara a de uma guerra civil. 

Como diria o personagem Chaves, 
no seu programa de humor, estes co-
mentaristas não contavam com a nos-
sa astúcia. Nem mesmo consideravam 
a nossa experiência já acumulada em 
anos recentes: o Brasil sediou a Cam-
panha Mundial da Juventude, sendo o 
primeiro país a receber a visita oficial 
do papa Francisco. Também realizou a 
Copa das Confederações e, na sequên-
cia, a própria Copa do Mundo de Fu-
tebol. Sobre esta, diziam até que nem 

iria acontecer. Ledo engano! Ocorreu e 
foi um sucesso, tirando, é claro, aquele 
vexame dos sete a um da Alemanha. 

Os Jogos Olímpicos começaram 
com o espetáculo da abertura, pros-
seguiram com a boa performance dos 
atletas mundiais e no último domingo 
se encerraram com outra demonstra-
ção de capacidade do brasileiro: a fes-
ta de encerramento pode não ter sida 
a mais rica realizada até agora, mas, 
sem sombra de dúvida, foi a mais calo-
rosa de todas. Este é o Brasil: quando 
lhe faltam recursos materiais, sobra-
lhe calor humano. 

É evidente que nem agora nem 
em qualquer outro momento deve-
mos nos deixar levar pelos tortuosos 
caminhos do ufanismo. O sucesso da 
Olimpíada Rio 2016 não pode ser jus-
tificativa para que baixemos a guarda 
em relação às nossas mazelas, que vão 
desde as carências nas áreas de saúde, 
educação e segurança até aos escân-
dalos sequencialmente revelados pela 
Operação Lava-Jato. O que os Jogos do 
Rio nos trouxeram de bom, é de outra 
natureza. Tem mais a ver com a alma 
brasileira, com a criatividade do seu 
povo e, evidentemente, com a sua ca-
racterística, internacionalmente reco-
nhecida, de se revelar alegre, apesar 
dos pesares. Seja em tempos de crise 
ou não, realizamos anualmente belís-
simos carnavais, não é mesmo? Resu-
mindo: esta Olimpíada mostrou que o 
Brasil real é bem diferente do Brasil 
oficial. Enquanto aquele se supera o 
tempo todo, inclusive para sobreviver, 
o Brasil dos gabinetes não chega nem 
perto. Unir um e outro – algum dia – 
talvez seja, agora e sempre, o nosso 
maior desafio. 

Editorial

 O sucesso dos Jogos
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Adriano Galdino (PSB) e Arthur Boli-
nha (PPS) trocaram farpas, ontem, no 
primeiro debate entre os candidatos a 
prefeito de Campina Grande. Após su-
gerir que o socialista teria criado uma 
oligarquia em Pocinhos, cidade da qual 
foi gestor, Bolinha escutou: “Você não 
tem conteúdo, não sabe o que é so-
frimento, fala fácil e tem um discurso 
decorado, mas só tem casca. Campina 
precisa de um filho do povo”.  

UNInforme

DéfIcIt fIScAl ObRA DE lulA

cAbEDElO: AÇÃO pEDE ImpugnAÇÃO DE cAnDIDAtuRA

Nas eleições deste ano na 
Paraíba, o número de ho-
mens candidatos a prefeito 
é bem superior ao de mu-
lheres: são 466 candidatos 
contra apenas 88 mulheres 
na disputa, de acordo com 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A superiori-
dade numérica dos homens 
também se registra na 
eleição proporcional: 3.374 
mulheres concorrem a uma 
vaga nas Câmaras Munici-
pais contra 7.242 homens.

Hoje, o Congresso deverá 
votar o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o ano de 2017, 
que autoriza o Governo Fe-
deral a fechar o ano com um 
déficit de R$ 139 bilhões e 
prevê um crescimento de 
1,2% no Produto Interno 
Bruto (PIB). Caso se con-
firme a estimativa da LDO, 
o Brasil completará quatro 
anos consecutivos de défi-
cit fiscal e de crescimento 
da dívida pública nacional.

Com o êxito dos Jogos 
Olímpicos, muita gente 
está querendo ser o ‘pai da 
criança’. Para o deputado 
Orlando Silva (PCdoB), que 
era Ministro dos Esportes 
quando o Rio de Janeiro foi 
escolhido como sede do 
evento, existe apenas um 
responsável por isso: “Eu 
diria que o talismã da vi-
tória brasileira para trazer 
os Jogos Olímpicos para cá 
chama-se Luiz Inácio Lula 
da Silva”.

tROcA DE fARpAS

mAIS hOmEnS

gOvERnADOR: lEgISlAÇÃO ElEItORAl InIbE cAmpAnhA
O governador Ricardo Coutinho (PSB) criticou ontem a rigidez da legislação eleitoral que, para ele, 
tende a dificultar a divulgação de propostas pelos candidatos. “Eu acho que o Brasil precisa dis-
cutir melhor a questão das campanhas eleitorais, porque daqui a pouco estão matando a política. 
Estão determinando até o tamanho do adesivo que pode ser colocado no carro”. Para ele, a culpa é 
do Congresso, responsável pela minirreforma que gerou as novas regras. 

COm diNHeirO públiCO

Mal começou a campanha e a judicialização da disputa eleitoral em Cabedelo já está em curso. A 
coligação ‘A Força das Novas Ideias’, do candidato Fernando Sobrinho, do Democratas, protocolou 
na Justiça Eleitoral uma ação de impugnação do registro da candidatura do prefeito Leto Viana 
(PRP), que tenta a reeleição. De acordo com os advogados da coligação, entre outras coisas, existe 
uma discrepância entre a declaração de bens apresentada pelo prefeito e seu patrimônio, que teria 
resultado na omissão de uma quantia superior a R$ 8,6 milhões. Para a coligação do candidato 
do Democratas,  a divergência deverá provocar o indeferimento da candidatura do prefeito. Até o 
fechamento desta coluna, Leto Viana não havia se pronunciado sobre pedido de impugnação de 
sua candidatura.   
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Artigo

Santuário divino

Você sabia que os antigos qualifica-
vam o corpo humano como um templo, 
um santuário divino? Mesmo assim, os 
antigos sabiam pouca coisa desse ma-
ravilhoso templo de carne que Deus nos 
deu para a nossa travessia aqui na Terra. 
Antigamente, houve muitos equívocos 
nesse sentido. Ignorava-se que o sangue 
corria. Mas como conhecer o nosso or-
ganismo se era proibida a dissecação de 
cadáveres?

Houve, porém, um gênio chamado 
Da Vinci que conseguiu estudar o corpo 
humano e para isso foi preciso trazer ca-
dáveres dos cemitérios, que, para muitas 
religiões estão ali dormindo, aguardan-
do o toque das trombetas do Juízo Fi-
nal... A superstição religiosa entravava, 
assim, as pesquisas e estudos da ciência. 

Mas voltando ao corpo humano, 
houve quem o achasse superior às sete 
maravilhas do mundo. Superior às pirâ-
mides do Egito, aos Jardins Suspensos 
da Babilônia, ao Farol de Alexandria. 
Ora, eu diria que nem o mais sofisticado 
computador lhe é superior. Nem mesmo 
a moderna nave espacial. O corpo hu-
mano, leitor, essa maravilha que Deus 
nos deu, o homem jamais será capaz de 
construí-lo. Aqui para nós, só Deus cria. 
O homem apenas fabrica. Quem mais se 
aproxima da criação divina são os ar-

tistas, esses privilegiados seres, cujas 
obras enfeitam o mundo. A Nona Sinfo-
nia de Beethoven e as cantatas de Bach 
não são fabricadas e sim criadas. Só o 
artista se diviniza. 

Por que só os médicos estudam esse 
corpo divino? Todo mundo devia estudá-
-lo. A maioria das pessoas ignora sua ana-
tomia e sua fisiologia. Muita gente não 
sabe o que é um neurônio. No entanto 
temos 100 bilhões deles em nosso cére-
bro. Ah, se as pessoas conhecessem um 
pouco do metabolismo que transforma 
nossos alimentos em energia... Se sou-
bessem como funciona o nosso coração, 
nosso fígado, nossos rins, duvido que o 
maltratassem tanto com bebida, fumo, 
má alimentação, e drogas... O fumante, 
por exemplo, que de minuto a minuto 
está sujando e envenenando o organismo 
de nicotina, talvez não coloque cinza no 
carburador de seu carro. Nem cinza, nem 
lama. No entanto, faz muito pior com o 
seu corpo. Encharcar nosso precioso san-
gue com álcool é a maior da estupidez.  

Esse nosso corpo é uma bênção 
que merece muito cuidado. Saibamos 
preservá-lo. Ele é superior ao seu com-
putador, seu iPad, à sua TV, ao seu car-
ro novo. Cuide dele! Os antigos tinham 
toda razão em chamá-lo de “santuário 
divino”.  

por que só os médicos estudam esse corpo divino? todo mundo devia 
estudá-lo. A maioria das pessoas ignora sua anatomia e sua fisiologia”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br O Ministério Público Federal no Distrito Federal 
quer limitar os gastos de senadores com tele-
fone celular. Depois de solicitar à presidência 
da Casa, sem sucesso, que adotasse medidas 
com esta finalidade, os promotores decidiram 
entrar com uma ação na Justiça pedindo a re-
dução dos gastos. No primeiro semestre deste 
ano, os senadores gastaram mais de R$ 255 
mil de verbas públicas para pagar dívidas de 
seus aparelhos.
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Governo libera R$ 2,1 milhões em 
crédito a empreendedores de JP
Por meio do Empreender 
Paraíba, governo impulsiona 
a economia do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) assinou na 
manhã de ontem, em Man-
gabeira, na capital, 248 con-
tratos através do Programa 
Empreender Paraíba, liberan-
do recursos na ordem de R$ 
2.102 milhões que aquecerão 
a economia no Estado com o 
surgimento de novas peque-
nas empresas. Na ocasião, 
Ricardo anunciou que ainda 
este ano devem ser abertas 
novas linhas de crédito atra-
vés do Empreender-PB que 
estará atingindo um inves-
timento de R$ 120 milhões 
desde sua implantação no 
ano de 2011.

Essa nova etapa do Em-
preender-PB faz parte das 
comemorações do aniver-
sário dos 431 anos da cida-
de de João Pessoa.  “Com o 
Empreender Estadual esta-
mos ativando a economia 
de baixo pra cima. Acredito 
que os pequenos negócios 
podem fazer uma diferença 
enorme do ponto de vista da 
geração de emprego e renda. 
Com essa linha, 11 empresas 
estão recebendo recursos 
da ordem de R$ 70 mil cada 
uma para poder fazer inova-
ção tecnológica e ao mesmo 
tempo ter a capacidade de 
se tornar mais competitiva”, 
disse Ricardo Coutinho.

Ainda segundo o gover-
nador, “essa é uma operação 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Em nome dos beneficiados, Gabriela Pereira disse que com o programa pôde realizar seu grande sonho que era sair da prostituição

muito consistente porque 
no mundo em que estamos 
hoje, se uma empresa conse-
gue racionalizar seus custos, 
melhorar sua logística, sua 
condição de produção, ou de 
comercialização, ela vai ter 
uma resposta mais positiva, 
mesmo em meio à crise,” des-
tacou. Para ele é fundamen-
tal continuar estimulando 
a iniciativa privada a fim de 
dar condições para que mais 
pessoas montem seus pró-
prios negócios e tenham a ca-

pacidade de empregar mais, 
faturar mais, oferecer melhor 
serviço. “Enfim, estamos in-
vestindo para que todas es-
sas empresas cumpram o seu 
papel, e cabe ao Poder Públi-
co criar essas condições, seja 
na logística, na estrutura ou 
no crédito para que essas mi-
croempresas se estabeleçam 
e naturalmente possam cres-
cer”, afirmou o governador 
enfatizando que essa é a lógi-
ca do Programa Empreender.

A Linha Tecnológica do 

Empreender é voltada para 
empresas que trabalham com 
inovação tecnológica em di-
versas áreas, a exemplo da 
Saúde, Educação, mobilidade 
urbana, entre outras. Segundo 
a secretária executiva do Em-
preendedorismo do Estado, 
Amanda Rodrigues, o edital 
foi lançado para empresas 
desse setor, podendo ser be-
neficiadas com até R$ 100 mil  
cada proponente.

Segundo a secretária 
executiva da Ciência, Tecno-

logia e Inovação do Estado, 
Francilene Procópio Garcia, 
essa é uma nova geração de 
empreendimentos que aplica 
conhecimentos a fim de se-
rem mais competitivos. Com 
essa inovação, o Empreen-
der amplia as condições de 
sucesso dessas empresas no 
mercado de trabalho com 
projetos inovadores. “Essa 
linha em sua primeira etapa 
teve mais de 100 inscritos, 
e podem ter acesso ao pro-
grama todos os donos de mi-

croempresas que faturam até 
R$ 3.6 milhões, desde que já 
sejam clientes do Empreen-
der”, afirmou.

Sonho realizado
Gabriela Pereira, que é 

mulher trans, falou em nome 
dos microempresários bene-
ficiados com a Linha Iniciati-
va Tecnológica do Empreen-
der e afirmou que buscou o 
programa para  realizar seu 
grande sonho que era sair 
da prostituição e se tornar 
uma microempresária. “Isso 
que está acontecendo comi-
go é um sonho que só pude 
realizar agora por causa das 
políticas públicas inovado-
ras e inclusivas do Governo 
Ricardo Coutinho. Eu estou 
abrindo uma empresa na 
área de educação e ao con-
seguir o benefício através do 
Empreender, passei a acre-
ditar que todos nós somos 
capazes de produzir e gerar 
emprego e renda”, declarou a 
beneficiada.

Criação do Empreender
O Programa Empreender 

foi criado pelo então prefeito 
da capital Ricardo Coutinho, 
em 2005, e se chamou Em-
preender-JP. Com os resul-
tados muito positivos para 
a economia da cidade, ele 
trouxe o programa para todo 
o Estado logo após assumir o 
governo da Paraíba, em janei-
ro de 2011.  De lá pra cá já fo-
ram beneficiados mais de 21 
mil investidores paraibanos, 
totalizando uma liberação de 
mais de R$ 110 milhões para 
projetos que fomentam a ge-
ração de emprego e renda.

O Tribunal de Contas 
da Paraíba está inscrevendo 
representantes dos organis-
mos sob sua jurisdição para 
treinamento no próximo dia 
26, das 9 às 12 horas, acerca 
da nova versão do Sistema 
de Georreferenciamento de 
Obras Públicas (GeoPB).

As instruções serão mi-
nistradas a emissários de 
Prefeituras, Câmaras Muni-
cipais, órgãos do Legislativo, 
Judiciário e da administração 
direta e indireta do Governo 
do Estado pelo auditor Ro-
drigo Galvão Lourenço da Sil-
va, no Plenário Ministro João 
Agripino Filho.

“Trata-se de ferramenta 
desenvolvida pelo TCE em 
parceria com a Universidade 

Federal de Campina Grande e 
destinada à identificação, in-
clusive, por fotos de satélite, 
de obras realizadas, ou em 
realização, com recursos pú-
blicos”, lembra o presidente 
do TCE, conselheiro Arthur 
Cunha Lima.

Concebido há mais de 
quatro anos e, desde então, su-
cessivamente aprimorado, o 
GeoPB possibilita a identifica-
ção e localização de obras pú-
blicas com imagens e coorde-
nadas geográficas. O sistema, 
que ainda pode armazenar 
informações sobre processos 
licitatórios, ordens de servi-
ços e dinheiro empenhado 
em obras e bens, já favoreceu 
a instalação pelo TCE de um 
banco de dados de extrema 

valia para o setor público e o 
contribuinte paraibano.

As inscrições são feitas 
por intermédio da Escola 
de Contas Conselheiro Ota-
cílio Silveira (Ecosil), órgão 
do TCE sob coordenação do 
conselheiro Marcos Costa.

TCE-PB vai instruir gestores 
sobre nova versão de sistema

GEORREFERENCIAMENTO DE OBRAS

O governador Ricar-
do Coutinho inaugura, 
nesta terça-feira (23), às 
10h, o Espaço Viver Bem, 
que vai oferecer atendi-
mentos gratuitos para os 
policiais militares e seus 
dependentes nas áreas de 
assistência social, psicolo-
gia, psiquiatria, nutrição, 
fonoaudiologia e terapia 

ocupacional.  O espaço fica 
localizado na Rua Deputa-
do José Mariz, Nº 599, no 
bairro de Tambauzinho, 
na capital.

O serviço é uma parceria 
entre o Governo do Estado e 
o Fundo de Saúde da Polícia 
Militar e terá a capacidade 
de realizar mais de 300 aten-
dimentos por mês - entre 

consultas, triagem (identifi-
cação e encaminhamento) e 
acompanhamento semanal.

Serviço:
Data: 23/8/16 
Horário: 10h
Local: Rua Deputado 

José Mariz, Nº 599, Tam-
bauzinho – João Pessoa

Ricardo inaugura espaço de 
atenção à saúde física e mental

POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES

GeoPB possi-
bilita a identifi-
cação e locali-
zação de obras 
públicas com 
imagens 

A Central de Mandados Eletrôni-
cos (CEMAN-e) está pronta para fun-
cionamento no Fórum Cível da Capi-
tal. O novo sistema foi demonstrado 
nessa segunda-feira (22) e vai atender, 
inicialmente, sete Varas de Família e 
duas Varas Cíveis da Capital. A Ceman 
Eletrônica, que já foi instalada nas Co-
marcas de Pilões e Gurinhém, com bom 
rendimento desde 2015, vai desafogar 
o trabalho dos oficiais de Justiça no 
cumprimento dos mandados judiciais.

Segundo informou o chefe da 
Central de Mandados, Samuel Pereira, 
quase 230 servidores serão beneficia-
dos com esse sistema. “A central, além 
de facilitar o dia a dia dos oficiais, tam-
bém irá ajudar na economia de papel e 
energia elétrica”, acrescentou.

O TJPB realizou, também, um trei-
namento voltado aos oficiais indica-
dos pela Central de Mandados e aos 
chefes de cartório das Varas piloto. O 
mesmo aconteceu no início deste mês 
e foi promovido pelas Gerências de 
Capacitação e de Sistemas do Tribunal.

A Diretoria de Tecnologia da In-
formação apresentou a solução Ce-
man-e ao presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Marcos Caval-
canti no dia 19 de julho passado, em 
uma reunião, que também envolveu 
o diretor do Fórum Cível, juiz Inácio 
Jário. Na oportunidade, o presidente 
destacou a importância da Central de 
Mandados Eletrônicos, “para dar mais 
celeridade ao processo de emissão e 
cumprimento de mandados”.

Começa a funcionar Central 
de Mandados Eletrônicos

FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL

Novo sistema passa a atender sete Varas de Família e duas Cíveis em João Pessoa

FOTO: Divulgação/TJPB
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Políticas

CPI firma acordo para 
mais investimento na PB
Primeira operadora de 
telefonia a assinar 
compromisso será a TIM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Telefonia 
Móvel assina nesta terça-fei-
ra (23), às 10h, em plenário, 
um Termo de Compromisso 
visando mais investimento da 
Operadora de Telefonia Mó-
vel TIM em sua infraestrutura 
no Estado. O anúncio foi feito 
pelo presidente da CPI da Te-
lefonia, deputado João Gon-

çalves, após a 56ª sessão pú-
blica realizada na tarde dessa 
segunda-feira (22).

“A CPI, após um ano 
e meio de investigação de 
atuação, chega numa fase 
muito produtiva. A CPI é 
de resultados. As empresas 
operadoras de telefonia mó-
vel começaram a discutir um 
termo de compromisso, mos-
traram quanto já investiram 
durante o período da CPI e o 
que irão investir até o final 
de 2016 e pré-compromisso 
em 2017. Nesta terça, a pri-

meira empresa a firmar acor-
do com a Assembleia Legisla-
tiva através da CPI será a TIM 
e vamos celebrar esse ponto 
positivo. Com relação à OI e à 
VIVO, estamos bem adianta-
dos nas negociações. O ponto 
positivo é que as três ope-
radoras, a partir do diálogo 
com a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, juntas, deverão 
realizar novos investimentos 
que somam mais de R$ 100 
milhões que não iriam ser 
aplicados antes”, comemora 
João Gonçalves.

Na sessão desta segun-
da-feira os integrantes da CPI 
ouviram o diretor presidente 
da empresa Redetrel, Thiago 
Velasque Montier. A empre-
sa é revendedora de recarga 
pré-paga de telefonia móvel. 
Na Paraíba a Redetrel atua 
desde 2008 e vende recargas 
pré-pagas em 750 pontos de 
vendas. A empresa vende 
hoje cerca de R$ 4 milhões 
mensalmente. A empresa 
opera como distribuidor na-
cional com as quatro opera-
doras de telefonia móvel.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

10h - Gravação de guia eleitoral
14h30 - Visita a acampamento de 
sem-teto no bairro dos Novais, na rua 
por trás da Escola João XXIII
18h - Caminhada no Gervásio Maia 
(Terminal de Integração)
20h - Lançamento da candidatura 
a vereador de Humberto Alexandre 
(PPS), no Castelo Branco

6h - Panfletagem e adesivagem
8h - Despachos administrativos
14h - Gravação de guia eleitoral
18h - Caminhada no bairro do 
Colinas do Sul, com concentração 
ao lado do Residencial Jardim das 
Colinas

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

8h - Gravação de guia eleitoral

13h - Entrevista na Tv Manaíra

17h - Panfletagem e adesivagem 
no semáforo do Liceu Paraibano, 
no cruzamento da Avenida Getúlio 
Vargas com a Avenida Tabajaras

CAMPINA GRANDE

Não divulgou agenda

7h30 - Despachos administrativos 
e compromissos institucionais
8h30 - Adesivagem na Avenida 
Floriano Peixoto
14h - Gravação de guia eleitoral 
16h - Ação nos bairros da 
Ramadinha I e II
18h - Ação no bairro de São Januário

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

12h – Debate 98FM Correio.
15h40 - Caminhada na Liberdade
18h40 - Inauguração do comitê de 
Jô Oliveira
19h40 - Visita à Comunidade Pio X

Não divulgou agenda

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

Não divulgou agenda

7h - Panfletagem no Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB) com o candidato 
a vereador Tárcio Teixeira
11h - Atividades de campanha e visita 
ao Liceu Paraibano
17h30 -  Panfletagem no Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) com o can-
didato a vereador Tárcio Teixeira
20h - Panfletagem e visita ao Centro 
Universitário de João Pessoa (Unipê)

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

Não divulgou agenda

FOTO: Divulgação/ALPB

Após um ano e meio de investigação, Comissão Parlamentar de Inquérito da ALPB entra em nova fase junto às empresas de telefonia

“Tenho prazer e orgulho de 
ser filho desta terra. Cajazeiras 
é uma cidade mãe que tem a ca-
pacidade de adotar cidadãos do 
mundo todo. Todos sabem que sou 
filho natural de São José de Pira-
nhas, mas fui adotado por Cajazei-
ras que me ungiu a ser um cidadão 
nordestino com muita satisfação”, 
afirmou nessa segunda-feira (22), o 
deputado estadual Jeová Campos 
(PSB) que está na cidade partici-
pando das comemorações dos 153 
anos de emancipação política do 
município. “Cajazeiras é especial, 
eu tenho raízes profundas com ela 
e como deputado tenho um olhar 
e atenção especial por essa terra, 
de gente sábia, forte e guerreira”, 
destacou Jeová.

 “Padre Inácio Rolim, com suas 
fagulhas de inteligência e intelec-

tualidade, construiu para Cajazeiras 
um caminho que hoje é o motivo 
e  razão maior de desenvolvimento 
que é a Educação. Não à toa a mi-
nha vida mudou por causa do estu-
do. De menino pobre, vendedor de 
alho na feira, por causa da Educa-
ção me formei advogado, passei em 
concurso público da UFCG e hoje 
sou deputado, no segundo man-
dato, e foi justamente por causa 
da Educação que Cajazeiras nasceu,  
quando o Padre Rolim, ergueu uma 
‘Casa Escola’ na fazenda dos seus 
pais e começou a escrever a história 
desta cidade e de seus habitantes, 
não por acaso Cajazeiras é conheci-
da como  ‘a cidade que ensinou a 
Paraíba ler’”, disse o deputado.

O parlamentar lembrou que 
essa semana, além das homena-
gens a cidade e a ‘santa história de 

Jeová Campos parabeniza Cajazeiras
153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Pe. Inácio Rolim’, a ALPB, através 
de uma iniciativa sua, vai home-
nagear um filho ilustre da terra ao 
entregar a medalha Epitácio Pes-
soa ao desembargador Siro Darlan, 
em solenidade que acontecerá na 
sexta-feira (26), na Câmara de Ve-
readores de Cajazeiras. No sábado 
(27), outro evento movimentará a 
cidade. Trata-se de uma ação da 
Frente Parlamentar da Água da 
ALPB, presidida por ele, que irá 
realizar o fórum ‘Grito das Águas’ 
para encontrar saídas emergenciais 
e urgentes para dar continuidade 
às obras da transposição do Rio São 
Francisco, especialmente no tocan-
te ao abandono da obra pela cons-
trutora Mendes Júnior.

Aniversário
A criação do município de Ca-

jazeiras deu-se no dia 23 de no-
vembro de 1863, quando o então 
Presidente da Província da Paraíba 
do Norte, Francisco de Araújo Lima 
sancionou a Lei 92. Por esta mesma 
Lei a povoação de Cajazeiras foi 
elevada à categoria de Vila. No dia 
10 de julho de 1876 pela Lei de nú-
mero 616 foi elevada à categoria 
de cidade. Mas, apesar de Cajazei-
ras ter duas importantes datas na 
sua história, a Câmara Municipal, 
em 1948, aprovou um projeto de 
Lei de autoria do então vereador 
Geminiano de Sousa, estabelecen-
do o dia 22 de agosto, dia do nas-
cimento do Padre Inácio de Souza 
Rolim, para ser comemorado o ani-
versário da cidade. A data, desde 
então, é feriado municipal.Câmara Municipal estabeleceu o dia 22 de agosto como o dia do aniversário da cidade

FOTO: Divulgação
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Investimento do Governo 
Estadual nas obras foi de 
mais de R$ 12,6 milhões

População ganha novas escolas
FREI MARTINHO E CUITÉ

FOTOS:  Francisco França/Secom-pb

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, na sex-
ta-feira (19), duas obras na 
área da Educação nos municí-
pios de Frei Martinho e Cuité, 
com investimentos superio-
res a R$ 12,6 milhões. Em Frei 
Martinho, o governador inau-
gurou a reforma e ampliação 
da Escola Estadual de Ensi-
no Médio Prefeito Aguitônio 
Dantas. Já em Cuité, foi entre-
gue a Escola Estadual Cidadã 
Integral Técnica Jornalista 
José Itamar da Rocha Cândido.

A reforma e ampliação da 
Escola Estadual de Ensino Mé-
dio Prefeito Aguitônio Dantas 
recebeu recursos na ordem de 
R$ 650 mil. A unidade de ensi-
no tem capacidade para aten-
der cerca de 300 estudantes. 

Na ocasião, Ricardo lem-
brou que a obra foi um pedi-
do feito pelos alunos durante 
uma plenária do Orçamento 
Democrático Estadual e que 
outras ações foram feitas na 
cidade pelo Governo do Es-
tado. “Avançamos muito aqui 
em Frei Martinho. Hoje entre-
gamos esta escola totalmente 
reformada e também já entre-
gamos uma obra que foi es-
sencial para o desenvolvimen-
to da região, a estrada de Frei 
Martinho, que tirou a cidade 
do isolamento. Lembro que 
a reforma e ampliação desta 
escola foi uma demanda fruto 
do Orçamento Democrático. 
Atendemos o pedido e agora 
os alunos têm uma escola bo-
nita, com estrutura adequada, 
laboratório de robótica e ou-
tros. Enfim, aqui os estudantes 
terão um ambiente propício 
para adquirir conhecimen-
tos. A educação nas escolas 
estaduais na Paraíba oferece 
o melhor para que todos te-
nham oportunidades iguais”, 
comentou. 

A unidade de ensino 
passou por serviços de es-
quadrias (portas e janelas), 
recuperação da coberta e co-
locação de forro em PVC, re-
vestimento cerâmico, piso em 
granilite, pintura de todas as 
grades e portões, recuperação 
da fachada e muro frontal, re-
cuperação de toda a cozinha, 
colocação de caixa de água de 
fibra de 5 mil litros, pintura e 
outras ações. A escola é dota-

da de 9 salas de aula, diretoria, 
sala dos professores, bibliote-
ca, laboratórios de Informática 
e Robótica, cozinha, refeitório, 
hall da área administrativa, 
bateria de banheiros, circula-
ção, jardim, passarela, entre 
outras dependências. 

De acordo com a direto-
ra, Maria da Guia de Matos, 
em 45 anos de existência, 
essa foi a primeira vez que a 
escola passou por uma gran-
de reforma. “A situação da 
nossa escola estava muito 
ruim, durante todos estes 45 
anos de existência ela nunca 
passou por uma boa refor-
ma. Agradeço ao governador 
por esta obra que foi feita de 
forma rápida e competente. 
Hoje estamos com uma es-
cola excelente como o aluno 
e os funcionários merecem. 
Estamos todos de parabéns e 
felizes com a reforma”, disse.

Para a aluna Yana Olivei-
ra, a reforma da escola supe-
rou as expectativas de todos. 
“A nossa escola ficou com um 
ambiente muito agradável, 
com uma ótima estrutura. An-
tes estava em uma situação 
precária. Os estudantes do 
município estavam precisan-
do de um local assim”, come-
morou.

“Essa reforma já era pe-
dida há muito tempo pelos 
alunos. Resolvemos levar esta 
necessidade ao Orçamento 
Democrático e nosso desejo 
foi realizado. A escola está do 
jeito que a gente esperava”, fa-
lou a estudante Laiz Azevedo.

Logo após a solenidade em Frei 
Martinho, o governador foi para o 
município de Cuité inaugurar a Es-
cola Cidade Integral Técnica, que 
tem capacidade para atender cerca 
de 480 estudantes. Inicialmente, a 
escola abre 180 vagas, em setem-
bro, para cursos de curta duração. 
Em 2017, serão abertas oportuni-
dades para cursos como Técnico em 
Administração e Técnico em Infor-
mática. A obra recebeu um investi-
mento de cerca de R$ 12 milhões. 

Além de Cuité, três cidades já 
possuem escolas técnicas em fun-
cionamento no Estado: João Pessoa, 
Bayeux e Mamanguape e, em breve, 
serão inauguradas as de São Bento e 
Cajazeiras. 

“Assim que possível seis novas 
escolas técnicas devem ser construí-
das no Estado nos municípios de 
Campina Grande, Guarabira, Patos, 
Itaporanga, Sousa e Serra Branca. 
Não estamos apenas construindo 
escolas, mas sim semeando o futuro. 
Para esta escola virão estudantes de 
Cuité e também de outras cidades, 
esta é a grande escola técnica da 
região. Apesar da crise, vamos conti-
nuar avançando”, destacou o gover-
nador Ricardo Coutinho. 

Ricardo ainda ressaltou que, 
somente na região do Curimataú, 

Estudantes 
vão contar com 
cursos técnicos 

o Governo do Estado construiu 
15 escolas, o que representa mais 
de R$ 24 milhões em investimen-
tos. Além disso, 11 escolas foram 
reformadas na área, totalizando 
mais de R$ 4 milhões. 

O secretário de Educação, 
Aléssio Trindade, disse que os cur-
sos são escolhidos de acordo com 
as necessidades de cada região, 
seguindo o arranjo produtivo de 
cada localidade. “Cada escola téc-
nica tem sua particularidade nos 
cursos. A escolha é feita respei-
tando a região onde está inserida 
a escola. Hoje é um momento de 
muita alegria, porque entregamos 
esta escola cidadã integral e ain-
da técnica. Aqui oferecemos um 
projeto pedagógico diferenciado, 
estimulando o protagonismo dos 
alunos e incentivando o seu cres-
cimento pessoal e profissional”, 
observou.  

A Escola Técnica de Cuité 
possui 12 salas de aula, auditório 
com capacidade para 201 pessoas, 
laboratórios de línguas, informá-
tica, física, química, biologia e 
matemática, laboratório de infor-
mática com programas específi-

cos de cada curso, biblioteca, sala 
multimídia para professores, refei-
tório, cantina, cozinha industrial 
completa, sala para o grêmio es-
tudantil, oficina de manutenção, 
anfiteatro, ginásio poliesportivo 
completo, centro de vivências, an-
fiteatro, quadra poliesportiva e 
outras dependências. 

“Sempre que o governador 
vem nesta região traz alegria para 
o povo. Só hoje foram duas escolas 
inauguradas com estruturas gran-
diosas que vão contribuir para o 
ensino dos jovens de Cuité, Frei 
Martinho e redondezas”, enfa-
tizou o deputado estadual Buba 
Germano.

O estudante Victor da Rocha 
agradeceu pelos investimentos 
do Governo do Estado na região. 
“Esta escola técnica será de grande 
importância para nossa educação. 
Quero agradecer em nome dos es-
tudantes de Cuité pelos benefícios 
realizados pelo governador para 
esta região. Sossego, Baraúna e 
outras cidades também ganharam 
obras na área da Educação. Isso vai 
garantir um futuro cheio de opor-
tunidades para os jovens”, falou. 

Escola Técnica de Cuité tem capacidade para atender cerca de 480 estudantes

Laboratório de robótica é um dos destaques da ampliação da Aguitônio Dantas

A X Olimpíada Brasileira de Ro-
bótica (OBR), etapa paraibana, será 
aberta hoje, na Estação das Artes, 
prédio ao lado da Estação Cabo Bran-
co – Ciência, Cultura e Artes, no Alti-
plano. O evento prossegue até o dia 
27 de agosto com entrada gratuita 
para o público.

A OBR tem início às 8h, no hall 
da Estação das Artes, com a entrega 
das credenciais para os competidores 
e reunião com os coordenadores do 
evento. A partir das 8h30 haverá uma 
reunião com os representantes das 
escolas no miniauditóiro 1. A aber-
tura oficial será às 9h, no salão de 
exposições. A primeira rodada do dia 
da competição será às 10h.

Nesta OBR 2016 foram inscritos 
1.400 estudantes, divididos em 346 
equipes, para a competição de Ro-
bótica deste ano, sendo a cidade de 
João Pessoa a segunda capital brasi-
leira com maior número de inscritos, 

ficando atrás apenas de São Paulo. 

Regionais
No local foram montadas 16 arenas, 

sendo 12 para as competições e quatro 
arenas de testes usadas para treino an-
tes da competição. Devido à quantida-
de de inscritos, a organização teve que 
dividir este ano o evento em três regio-
nais mais a final, em datas diferentes, 
ficando da seguinte maneira: Regional 
A, dia 23 de agosto (terça-feira); Regio-
nal B, dia 24 de agosto (quarta-feira); 
Regional C, dia 25 de agosto (quinta-
feira); especialmente no dia 26 de agos-
to (sexta-feira) é o dia de preparação 
das arenas para a final, que acontecerá 
no dia 27 de agosto (sábado). 

Os participantes poderão confe-
rir no site da OBR (http://www.obr.
org.br/?page_id=884) a data que 
irá competir. Lembrando que a final 
ocorrerá com os dez primeiros colo-
cados das três regionais.

Programação
Este primeiro dia começa com o 

credenciamento, a partir das 8h. Às 
10h haverá a solenidade de abertu-
ra da OBR na galeria da Estação das 
Artes. Às 11h tem início as competi-
ções da Regional A, até as 17h, e logo 
após a entrega das medalhas aos três 
primeiros colocados deste dia.

Amanhã, o evento tem início às 
8h, com credenciamento das equi-
pes da Regional B, e as competições 
começam às 10h. A entrega das me-
dalhas aos três primeiros colocados 
acontecerá a partir das 17h.

Quinta-feira (25), terceiro dia 
da OBR, o evento prossegue das 8h 
às 17h, com a entrega das medalhas 
as equipes da Regional C. Na sexta-
feira (26) é o dia em que a organi-
zação prepara as arenas para a Final 
Estadual que acontecerá no dia se-
guinte sábado (27), a partir das 8h. 
Neste último dia os melhores de cada 

regional competem novamente para 
decidir quem serão os primeiros colo-
cados do Estado.

História da OBR
A Olimpíada Brasileira de Robó-

tica, na modalidade prática, surgiu 
em João Pessoa no ano de 2011, ten-
do como sede oficial a Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e Artes. Na 
época, os organizadores da OBR Na-
cional estavam de férias na cidade, 
souberam que existia um laboratório 
de Robótica na Estação Cabo Branco 
e lançaram a proposta da casa se tor-
nar a sede do evento na Paraíba.

O primeiro ano se inscreveu cerca 
de 50 equipes. No segundo ano, 2012, 
participaram 72 equipes. Em 2013, o 
número de equipes competidoras foi 
de 80. No ano de 2014 foram 179 e 
em 2015 esse número pulou para 328 
equipes participantes e agora em 2016 
esse número subiu para 346 equipes.

Olimpíada brasileira de Robótica começa hoje em João pessoa
ETAPA ESTADUAL
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Procon-PB discute amanhã lei que 
obriga banco a inutilizar cédulas
Reunião será às 10h, 
com representantes de 
instituições bancárias

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB) realizará ama-
nhã, às 10h, em sua sede, 
reunião com representantes 
de instituições bancárias 
para discutir o cumprimen-
to da Lei nº 9.541/2011, 
que torna obrigatória a 
instalação de dispositivos 
em caixas eletrônicos  a 
fim de inutilizar as cédulas 
em caso de violação desses 
equipamentos. A lei, de au-
toria da deputada Daniela 
Ribeiro, determina a inuti-
lização das cédulas  quando 
os caixas eletrônicos forem 
violados.

De acordo com a coor-
denadora do Procon Esta-
dual, Késsia Liliana Caval-
canti, esse será o segundo 
chamamento para que os 
bancos viabilizem o cum-
primento da lei. “Nós esta-
remos nos reunindo com as 
instituições bancárias pela 
segunda vez para decidir-
mos como iremos intensifi-
car a fiscalização. O Procon 
vai autuar e multar os ban-
cos que não implantarem os 
equipamentos exigidos, já 
que a lei foi sancionada pelo 
governador Ricardo Cou-
tinho em 2011, logo após 
o aumento de registros no 
crescimento exponencial 
dos casos de explosões no 
ano de 2010”.

Conforme o Mapa da 
Violência Contra Bancos na 
Paraíba em 2016, divulgado 

no site http://www.banca-
riospb.com.br, até o mês de 
agosto (que ainda não  ter-
minou) foram registradas 
71 explosões em agências 
ou caixas eletrônicos. De 
acordo com o texto da lei, 
os caixas eletrônicos insta-
lados no Estado da Paraíba 
deverão dispor de sistema 
que, por qualquer meio, 
inutilize as cédulas ali exis-
tentes no caso de violação 
do equipamento.

O artigo segundo da 
lei estabelece que no dis-
positivo para inutilizar as 
notas, os bancos poderão 
se valer de qualquer meio, 
desde que comprovada-
mente eficaz para comple-
ta inutilização das cédulas 
e não traga riscos aos usu-
ários do equipamento. 

Participaram da pri-
meira reunião com o 
Procon-PB, a Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban) e  representantes 
das seguintes instituições 
bancárias: Banco Santan-
der, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal,  Itaú, 
Sindicato dos Bancários e a 
Procuradoria Geral do Es-
tado da Paraíba (PGE/PB).

Segundo a lei, os caixas devem dispor de sistema que, por qualquer meio, inutilize as notas no caso de violação, sem risco aos usuários

Procon e MPPB 
firmaram TAC 
para que os 
estudantes 
não sejam 
prejudicados

Após a interdição de 
entidades não habilitadas 
para o processo de emissão 
de Carteiras de Identidade 
Estudantil 2016 (CIE), mui-
tos estudantes de Campina 
Grande tiveram suas car-
teirinhas invalidadas, por 
decisão judicial e previsão 
legal, contida na Lei Muni-
cipal 6.046/2015. Pensan-
do nisso, o Procon Munici-
pal e o Ministério Público 
do Consumidor firmaram 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) junto às 
entidades habilitadas para 
que os estudantes não se-
jam prejudicados. Com a 
medida, esses estudantes 
poderão refazer o docu-
mento pagando uma taxa 
de R$ 2,00.

O TAC tem o objetivo 
de garantir a meia passa-
gem no transporte urbano 
público de Campina Gran-
de para os estudantes que 
adquiriram a CIE através 
das entidades interdita-
das em junho deste ano. 
“Aqueles que adquiriram 
suas carteirinhas através 
das entidades CEUP, UEP e 
UESP em 2016 terão direi-
to de refazê-las nas enti-
dades habilitadas pagando 
uma taxa de R$ 2,00, desde 
que levem o documento 
invalidado para substitui-

ção”, explicou Paulo Porto, 
coordenador executivo do 
Procon Municipal.

Os estudantes deverão 
realizar esse procedimento 
no guichê do “Estudante 10”, 
entidade ligada ao Conse-
lho Municipal de Carteiras 
(CMC) e ao Conselho Univer-
sitário de Carteiras (CUC). 
“Estudante 10” está localiza-
do no Babilônia Center, Rua 
Irineu Joffily, 183, Centro. 

O Procon e o Ministé-
rio Público do Consumidor 
concederam um prazo até 
o dia 18 de setembro para 
que todos os estudantes 
possam renovar o docu-
mento e, caso as entidades 
descumpram a determi-
nação, será aplicada uma 
multa para cada ato de in-
fração. O valor da multa 
pode variar de R$ 1.000,00 
até R$ 5.000,00 conforme o 
porte da empresa.

Carteira estudantil pode 
ser refeita em Campina 

enTiDaDes não habiliTaDas

A Polícia Militar 
prendeu, no fim de sema-
na, 56 suspeitos de vários 
crimes como roubo, ho-
micídio, porte ilegal de 
arma, furto, ou por tráfi-
co de drogas; apreendeu 
16 armas e recuperou 
11 veículos com quei-
xa de roubo ou furto. O 
balanço é resultado das 
ações realizadas entre às 
18h da sexta-feira (19) e 
23h59 de domingo (21). 

No período, onde 
foram atendidas 1.630 
ocorrências, foram de-
sencadeadas várias ações 
preventivas como blitze, 

abordagens e incursões 
em locais apontados 
como de maior incidên-
cia de crimes.

As armas foram 
apreendidas em João 
Pessoa, Campina Gran-
de, Esperança, Bananei-
ras, Patos, Itaporanga, 
São Bento e São José dos 
Cordeiros. Dos 56 sus-
peitos, 21 foram detidos 
por porte ilegal de arma, 
18 por roubos ou furtos, 
dez com drogas, cinco 
por homicídios tentados 
ou consumados e dois 
por força de mandado 
de prisão.

PM prende 56 pessoas 
por vários crimes na PB

no FiM De seMana

O trabalho investigativo 
desenvolvido pela Polícia Civil 
da Paraíba na região de Cam-
pina Grande resultou na prisão 
de cinco pessoas envolvidas 
em quadrilhas especializadas 
na clonagem e adulteração de 
placas de veículos roubados 
em vários Estados do Nor-
deste. A ação foi realizada na 
sexta-feira (19), por equipes 
Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
da cidade, e foi denominada de 
‘Espelho Mágico’.

Segundo o delegado Cris-
tiano Santana, o grupo crimi-
noso estava sendo investigado 
há quatro meses. “O foco da 
quadrilha era cinco estados: 
Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 
Bahia e Ceará. Levantamos os 
pontos de atuação do grupo e 
verificamos a alta rotatividade 
de veículos que eram roubados 
ou furtados no nosso Estado e 
levados para outras unidades 
da federação, ou vice-versa. Es-
ses carros eram ‘esquentados’, 
ou seja, sua documentação era 
supostamente regularizada, 
para serem vendidos. Por isso 
o nome da operação: Espelho 
Mágico, pois o espelho dos 
documentos é autêntico, mas 
com dados falsos”, explicou a 
autoridade policial.

No momento da aborda-
gem, foram presos o policial 
militar reformado Vanderli 

Alves Venâncio, que era res-
ponsável pela distribuição e 
venda dos veículos; Anderson 
Sousa de Oliveira, que foi fla-
grado usando veículo clonado 
no exercício da atividade de 
transporte clandestino de pas-
sageiros; Lindinaldo Araújo de 
Souza, que adquiria e adulte-
rava os veículos e os repassava 
para Vanderli; e os sergipanos 
Josivaldo Gomes Santos e Ede-
nilton de Oliveira, conhecido 
como ‘Denison’, encarregados 
de vendas e transportes dos 
veículos clonados para os esta-
dos do Nordeste.

A Polícia Civil ainda apre-
endeu três veículos: um Space 
Fox, um Fox e uma caminhone-
ta. “Acreditamos que os veícu-
los eram encomendados e que 
as pessoas que os compram 
depois de esquentados sabem 
sua origem, já que adquirem 
por um preço bem abaixo do 
mercado. Dos veículos apreen-
didos, um foi roubado em São 
Paulo, outro no Distrito Fede-
ral e outro em Pernambuco”, 
comentou o delegado.

Todos os cinco presos fo-
ram autuados em flagrante por 
adulteração do sinal identifi-
cador de veículo, receptação, 
associação criminosa. Eles es-
tão na Central de Polícia Civil, 
em Campina Grande, de onde 
serão encaminhados para au-
diência de custódia.

Presos cinco acusados 
de clonagem de placas

VeÍCUlos RoUbaDos

A Operação Lei Seca 
notificou 27 condutores 
de veículos por dirigir 
sob efeito de álcool, no 
fim de semana, na Gran-
de João Pessoa. Mais 34 
pessoas foram autuadas 
pela prática de outras 
infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo Ricácio 
Cruz, chefe da Divisão de 
Policiamento e Fiscaliza-
ção do Detran-PB, foram 
realizados 411 testes de 
bafômetro. A ação ainda 
resultou na apreensão 
de 25 carteiras de habi-

litação (CNHs) e na re-
moção de 13 veículos ao 
pátio do Detran.

De acordo com o 
CTB, os condutores de 
veículos flagrados sob 
efeito de álcool estão 
sujeitos à multa no va-
lor de R$ 1.915,00, além 
de responder a processo 
administrativo de cassa-
ção da CNH por um ano. 
Em caso de reincidência, 
será cobrada multa de 
R$ 3.860,00 e o condutor 
responderá pela cassa-
ção da CNH pelo período 
de dois anos. 

“Lei Seca” notifica 27 

FoTo: Edson Matos

De janeiro até 
este mês de 
agosto, foram 
registradas 71 
explosões em 
agências ou 
caixas eletrônicos 
na Paraíba

A Lei n° 9.541 de 30 de novem-
bro de 2011, de autoria da deputada 
Daniella Ribeiro e sancionada pelo 
governador Ricardo Coutinho, torna 
obrigatória a instalação de dispositi-
vos que inutilizem as cédulas nos ca-
sos de violação de caixas eletrônicos 
sistema que, por qualquer meio, inu-
tilize as cédulas ali existentes no caso 
de violação do equipamento.

Art. 2º. O sistema referido no 
artigo anterior poderá se valer de 

qualquer meio, desde que comprova-
damente eficaz para completa inutili-
zação das cédulas e não importe em 
riscos aqueles que fazem uso normal 
do equipamento.

Art. 3º. As instituições financeiras 
e empresas responsáveis pela explo-
ração dos equipamentos terão o pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias, para 
cumprir as exigências da presente lei 
a partir de sua entrada em vigor.

Art. 4º. A fiscalização do cum-

primento da presente lei, será reali-
zada pel PROCON, a quem compe-
tirá a aplicação das sanções pelo seu 
descumprimento, em conformidade 
com as disposições contidas no art. 56 
e seguintes da Lei Federal nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

Aprovação em 30 de novembro de 2011
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Porto de Cabedelo recebe navio 
com 36 pás eólicas de Singapura
Operação de desembarque 
envolve tripulação do navio 
e cerca de 100 operários 

O Porto de Cabedelo está 
recebendo pás eólicas fabri-
cadas em Singapura (Ásia) e 
adquiridas por uma empresa 
que atua em Touros, no Lito-
ral do Rio Grande do Norte. O 
navio Spar Libra, de bandeira 
norueguesa, atracou no Por-
to no domingo (21) com 36 
pás eólicas que medem, cada 
uma, cerca de 30 metros de 
comprimento. Na próxima 
semana, mais um navio atra-
cará com nova carga de pás 
eólicas, que são hélices de 
catavento gigantes para usi-
nas de geração de energia 
extraída do vento.

A carga que chegou a 
Paraíba nesse domingo to-
taliza 540 toneladas e a ope-
ração de desembarque, que 
envolve tripulação do navio 
e cerca de 100 operários, in-
cluindo motoristas de carre-
tas, operadores portuários, 
começou na manhã de ontem 
e deve terminar hoje.

A presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Gil-
mara Temóteo, revelou que 
o Porto de Cabedelo recebe 
esse tipo de operação justa-
mente pela posição estraté-
gica. "São equipamentos de 
grande porte e a gente faz 
essa conexão com a BR-101, 
além de termos uma área 
externa onde armazenamos 

essas pás eólicas até que a 
Receita Federal faça o de-
sembaraçamento", explicou.  
O desembarque e transporte 
das pás eólicas requer medi-
das de segurança do trabalho 
para que não ocorra aciden-
tes, sobretudo nas rodovias 
durante o transporte.

Também ontem, o navio 
Sean Moon, de bandeira li-
beriana, atracou no Porto de 
Cabedelo e está descarregan-
do 4.319 toneladas de Malte 
para fabricação de cerveja. 
Gilmara Temóteo comemora 
a boa movimentação portuá-
ria nesse mês de agosto que 

terminará com 15 navios 
atracados em 30 dias. "Esse 
mês de agosto está tendo uma 
movimentação que supera os 
demais meses do ano e isto 
faz parte da logística portu-
ária. Eu estou hoje com dois 
navios operando em nosso 
cais e com programação até o 

último dia do mês", destacou. 
Este mês atracaram no 

Porto de Cabedelo os navios 
cargueiros Akeraios, Inspec-
tor II, Federal Margaree, Afri-
can Juniper, Nord Farer, MR 
Sirius, Ocean Quest, Ardmore 
Chinook, Chistina Kirk, Sean 
Moon, Spar Libra e ainda 

atracarão até o final de agos-
to os navios BCC Manitoba, 
esse para levar 5.000 tone-
ladas de nossa Bentonita; o 
Copenhagen, que trará mais 
uma carga de pás eólicas; e 
o Lowlands Boreas, que vai 
trazer dos Estados Unidos 
12.000 toneladas de trigo.

Navio Spar Libra atracou no Porto de Cabedelo no último domingo com uma carga de 540 toneladas, que será transportada em caminhões para o Rio Grande do Norte

Cerca de 4.620 educado-
res de 627 escolas das 14 Ge-
rências Regionais de Educação 
(GREs) da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE) estão 
reforçando o uso da platafor-
ma de Educação a Distância, 
oferecida pela Metodologia 
Liga Pela Paz, criada pela or-
ganização Inteligência Rela-
cional, parceira do Governo do 
Estado. O Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), focado 
em Educação Emocional e So-
cial, oferece cursos com certi-
ficados de até 160 horas, com 
o aprofundamento dos con-
teúdos trabalhados em sala, 
acompanhamento pedagógico 
e compartilhamento de expe-
riências entre educadores de 
todo o Brasil. 

De acordo com a gerente 
executiva de Educação Infan-
til e Ensino Fundamental da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, Marta Medeiros, a for-
mação continuada para educa-
dores é de grande importância 
para o bom andamento da me-
todologia Liga pela Paz. “Para 
fazermos da escola um espaço 
social focado no respeito, na 
compreensão da diversidade e 
da pluralidade temos que aco-
lher e qualificar esse educador, 
oferecendo a ele conteúdo, fer-
ramentas, conhecimento e ino-
vação”, disse a gerente.

Segundo ela, “é muito 
importante que o educador 
valorize e utilize este espaço 
virtual, fazendo uso dos cur-
sos oferecidos, de toda a fun-
damentação teórica e prática, 
com estudo de grandes acadê-
micos e pensadores. Tudo isso 
irá ampliar os conhecimentos, 
causando mudanças positivas 
e dando ao educador ferra-
mentas para desenvolver seu 

trabalho com mais confiança”.   
Wilma Oliveira do Nas-

cimento, educadora do 7º ao 
9º ano, na Escola Estadual Fa-
zenda Buracão, no município 
de Sapé, utiliza o AVA para se 
aprimorar e melhorar seus 
conhecimentos em torno dos 
conteúdos aplicados em sala 
de aula. “Nós, educadores, dis-
pomos de rico conteúdo no 
ambiente virtual, o que facilita 
muito o desenvolvimento da 
cultura de paz na escola. Ape-
sar desse processo de educa-
ção emocional ser de longo 
prazo, a gente já percebe im-
portantes mudanças de com-
portamento em nossos alunos, 
que estão mais integrados, 
atenciosos e calmos”, explicou.  

Outro educador que se 
destaca pela intensa partici-
pação no ambiente virtual de 
aprendizagem é Leontino Qui-
rino da Silva, coordenador do 
programa “Primeiros Saberes 
da Infância”, da Escola Esta-
dual Prof. José Bento, de Santa 
Helena,  na microrregião de Ca-
jazeiras. Em suas intervenções, 
Leontino reitera a importância 
da formação continuada para 
o professor atuar no contexto 
escolar e familiar. “Na minha 
família nós não dialogávamos. 
Havia muito estresse, não sa-
bíamos lidar com nossas emo-
ções. Senti que tudo aquilo es-
tava causando um grande mal 
à minha profissão”, comentou.  

Ele credita seu desenvol-
vimento, como coordenador, 
pai e cidadão, aos conhecimen-
tos partilhados pelo AVA. “A 
cada módulo do curso perce-
bia as falhas que havia cometi-
do. Hoje o diálogo flui melhor, 
sou mais tolerante com os co-
legas educadores. Há harmo-
nia e o trabalho rende mais”.

Educadores reforçam o 
uso de plataforma virtual

CULTURA DE PAZ

Quatro escolas da Rede Es-
tadual de Ensino se classificaram 
para a fase nacional do concur-
so “Pesquisar e Conhecer para 
Combater o Aedes aegypti”, do 
Ministério da Educação (MEC). As 
representantes da Paraíba são as 
escolas de Ensino Fundamental 
Coelho Lisboa, de Santa Luzia, e 
Miguel Santa Cruz, de Montei-
ro, e as escolas de Ensino Médio 
Padre Emídio Viana Correia, de 
Campina Grande, e a Padre Hil-
don Bandeira, de João Pessoa. 
Os vídeos mais “curtidos” serão 
os vencedores. O público poderá 
votar pelo endereço: http://zika-
zero.mec.gov.br/juri-popular

Durante as etapas regionais, 
foram selecionados 247 vídeos, 
produzidos por estudantes de es-
colas públicas e particulares, des-
tacando a importância de debater 
o tema. Nessa nova fase, um júri 
popular vai escolher 11 finalistas, 
por meio de votação online, aber-
ta até o próximo dia 28.

Outros 11 vencedores serão 
escolhidos pela comissão julgado-
ra final, indicada pela Secretaria 
de Educação Continuada, Alfa-
betização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) do Ministério da Educa-
ção, coordenadora da ação, em 
parceria com outras secretarias do 
MEC. Para participar da votação, 
os jurados devem fazer um cadas-
tro, via e-mail ou pelo facebook. 

Na primeira fase do concurso, 
realizada no primeiro semestre 
deste ano, estudantes da Edu-
cação Infantil, do Ensino Funda-
mental e Médio e da Educação Su-
perior inscreveram as produções 
feitas em parceria com amigos e 
professores. Cada vídeo ilustra 
diversos exemplos de combate e 
prevenção aos focos do mosqui-
to Aedes aegypti, responsável 
por transmitir o zika vírus, a den-

Escolas estaduais se classificam
ConCURso sobRE AEDEs AEgyPTi

gue e a febre chikungunya. 
Os filmes selecionados foram 

produzidos a partir das característi-
cas exigidas pelo concurso: no má-
ximo 90 segundos e captação por 
aparelhos de telefone celular ou 
câmeras digitais domésticas, com 
boa qualidade de imagem e som.

Os vencedores do concurso ga-
nharão uma viagem a Brasília para 
participar de ações relacionadas 
ao combate ao mosquito. Os no-
mes serão anunciados na página 
do MEC sobre o zika vírus na in-
ternet: http://zikazero.mec.gov.br. 

Alunos no TCE
Cerca de 100 alunos e professo-

res da Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Isabel Maria das Neves, 

de João Pessoa, assistiram, na quin-
ta-feira (18), no Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), uma mesa de 
debates educativos sobre as doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti. 

Foram discutidos os métodos 
e as atuações de controle da Vi-
gilância Sanitária, com destaque 
sobre causas, prevenção e comba-
te ao mosquito causador da den-
gue, zika e chikungunya. A pro-
gramação contou com palestras, 
apresentação de filme e debates 
com perguntas feitas por alunos. 
A ação contou com a participação 
da Secretaria de Estado da Educa-
ção (SEE), por meio da Gerência 
Executiva de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, por meio do  
Programa Saúde na Escola.

Combate ao mosquito é o tema dos 247 vídeos selecionados nas etapas regionais

FoTo: Delmer Rodrigues/Secom-PB

FoTo: Joselio Carneiro
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Aneel anuncia reajuste na tarifa 
de energia para o mês de setembro
Agência vai divulgar o novo 
índice para a Energisa 
Paraíba, hoje, às 9h 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) di-
vulga na manhã de hoje, às 
9h, o Índice de reajuste ta-
rifário da Energisa Paraíba. 

A Aneel, por meio de 
sua assessoria de imprensa, 
alega que em virtude da fal-
ta de chuva e do o aumento 
do consumo de energia elé-
trica será necessário fazer 
um reajuste das contas de 
luz a partir do próximo mês 
de setembro. 

A assessoria de impren-
sa da Energisa explicou que 
esse reajuste já vem sendo 
realizado anualmente, em 
virtude da crise hídrica, que 
vem afetando o setor des-
de o ano de 2014. A falta 
de chuva fez com que esse 
quadro escasso de geração 
de energia por hidrelétrica 
continuasse se agravando. 

Ainda de acordo com 
a assessoria, devido a re-
dução no consumo houve 
a possibilidade da retira-
da da cobrança da ban-
deira tarifária. O último 
reajuste foi realizado no 
ano passado, nesse mes-
mo período, previsto pelo 
contrato de concessão. A 
Energisa Paraíba possui 
duas áreas de conces-
são. Uma é responsável 
por 216 municípios, que 
sempre faz o reajuste no 
mês de setembro. A outra 
é a Energisa Borborema, 
em Campina Grande, que 

sempre realiza o reajuste 
no mês de fevereiro. 

Bandeira Tarifária
A Energisa informou 

que a bandeira tarifária foi 
criada em 2015, pela Aneel, 
como uma forma de sina-
lizar antecipadamente ao 
consumidor sobre a fonte de 
energia que ele vai utilizar 
naquele mês, prevenindo e 
fazendo com que o Índice 
de reajuste seja amortiza-
do. Devido a baixa no nível 
d´água dos reservatórios, foi 
necessário acionar as térmi-
cas, sendo a energia gerada 
por este outro sistema bem 
mais cara, em comparação 
com a energia gerada pelas 
hidrelétricas. Dessa forma, 
o governo repassa o custo 
da compra de energia para 
o consumidor. A sinalização 
da bandeira provoca um 
acréscimo na conta de ener-
gia do consumidor, sendo 
identificado de acordo com 
a cor da faixa.

A sinalização da ban-
deira possui três cores: 
amarelo, vermelho e verde, 
possuindo cada uma um 
acréscimo com valores dife-
rentes. Quando a faixa está 
amarela, significa que a ta-
rifa tem um acréscimo de r$ 
1,50, a cada 100 KWH. No 
caso da vermelha, o acrés-
cimo aumenta, sendo de 
r$ 3,00. Já abandeira verde 
indica que o valor esta nor-
malizado. Esta é um modo 
de informar ao consumi-
dor se a energia que ele vai 
consumir no mês seguinte é 
mais cara ou não, para que 
possa se prevenir e não ter 
surpresas com tarifa muito 
acima do esperado.

Morre o jornalista 
Geneton Moraes

Morreu ontem, o jornalista 
pernambucano Geneton Moraes 
Neto, no Rio de Janeiro. Ele estava in-
ternado há três meses na Clínica São 
Vicente, que fica na Gávea, Zona Sul 
da capital carioca. Depois de sofrer 
um aneurisma da artéria aorta, Ge-
neton precisou de doação de sangue 
com urgência, mas não resistiu às 
complicações.

Nascido no dia 13 de julho de 
1956, no Recife, Geneton saiu da ci-
dade natal há 30 anos e já trabalhou 
em veículos como Diário de Pernam-
buco, O Estado de S. Paulo e Rede 
Globo, onde exerceu a função de edi-
tor-executivo do Jornal da Globo e do 
Jornal Nacional. O jornalista também 
foi correspondente internacional da 
Globo News e do jornal O Globo em 
Londres e duas vezes editor-chefe do 
Fantástico.

Entre suas obras mais famo-
sas como escritor estão “Dossiê 50: 
os onze jogadores revelam os se-
gredos da maior tragédia do futebol 
brasileiro”, “Dossiê Gabeira: o filme 
que nunca foi feito” e “Dossiê Brasil: 
as histórias por trás da história re-
cente do País”. Ele também se aven-
turou no mundo do cinema e teve 
entre suas obras o documentário 
“Boa Noite, Solidão”, que foi exibido 
no Recife durante a última edição do 
Festival VerOuvindo, em abril.

Vantagem para 
importar vacinas

Resolução da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) publicada 
na edição de ontem do Diário Oficial 
da União zera a alíquota do Imposto 
de Importação da vacina contra o 
HPV e da tríplice acelular (DTPa), 
que protege contra difteria, tétano 
e coqueluche.

A redução temporária da alí-
quota vale por um período de 180 
dias e foi definida numa tentativa 
de evitar o desabastecimento de 
ambas as vacinas no País.

A resolução se aplica a 3 
milhões de doses contra o HPV e 
a 2,5 milhões de doses da tríplice 
acelular.

Medalhistas de 
ouro na Copa 2018

Sete jogadores da equipe 
olímpica brasileira de futebol, que 
conquistaram a medalha de ouro 
nos Jogos Rio 2016, foram con-
vocados pelo técnico Tite para os 
próximos dois jogos da seleção 
pelas eliminatórias da Copa do Mun-
do de 2018. Os jogos serão contra 
o Equador, em Quito, no dia 1o de 
setembro, e contra a Colômbia, em 
Manaus, no dia 6.

Os jogadores campeões 
olímpicos convocados são o goleiro 
Weverton (do Atlético Paranaense), 
os zagueiros Marquinhos (Paris St. 
Germain) e Rodrigo Caio (São Pau-
lo), o meia Renato Augusto (Beijing 
Guoan) e os atacantes Gabriel Bar-
bosa (Santos), Gabriel Jesus (Pal-
meiras) e Neymar (Barcelona).

Também foram convocados 
os goleiros Alisson (Roma) e Mar-
celo Grohe (Grêmio), os zagueiros 
Gil (Shandong Luneng Taishan) e 
Miranda (Inter de Milão), os late-
rais Daniel Alves (Juventus), Fag-
ner (Corinthians), Filipe Luís (Atlé-
tico de Madrid) e Marcelo (Real 
Madrid), os meias Casemiro (Real 
Madrid), Giuliano (Zenit de São Pe-
tersburgo), Lucas Lima (Santos), 
Paulinho (Guangzhou Evergran-
de), Philippe Coutinho (Liverpool), 
Rafael Carioca (Atlético Mineiro) e 
Willian (Chelsea) e o atacante Tai-
son (Shakhtar Donetsk).

A Escola Estadual Rita de Miranda 
comemorou com seus alunos, ontem, o 
Dia do Folclore, cuja data foi oficializa-
da pelo Congresso Nacional Brasileiro 
em 1965. Os 450 alunos da escola parti-
ciparam de diversas atividades culturais 
em comemoração ao folclore brasileiro. 

“Decidimos fazer a vivência do fol-
clore com nossos alunos realizando uma 
mostra cultural, destacando diversas 
atividades que estão sendo desenvol-
vidas hoje dentro das salas de aula da 
escola: na primeira os alunos encontram 
uma casa de brinquedos, onde eles têm 
contato com brinquedos antigos que 
nunca viram antes; na segunda sala 
destacamos as comidas típicas da nossa 
região; em outra estão expostas nossas 
ervas medicinais; e na última os alunos 
encontram personagens vivos do nosso 

folclore”, explicou a coordenadora do 
programa Primeiros Saberes da Infância 
da escola, e uma das responsáveis pela 
mostra, Maria do Desterro Viana.

A aluna do 5º ano do Ensino Fun-
damental, Isabele Annemberg, de 11 
anos, contou como se sentiu ao chegar 
à escola e encontrar as salas decoradas 
em comemoração ao folclore brasileiro. 
“Gostei muito desse dia diferente na 
escola. Conheci brinquedos que nunca 
ouvi falar e provamos várias comidas tí-
picas da nossa região”, contou a aluna.

Cauã Victor da Silva, também do 5º 
ano, falou da importância da realização 
de eventos na escola. “Eu achei tudo in-
crível! Todo mundo muito animado, as 
salas muito bonitas e aprendi muita coi-
sa hoje. Foi um dia maravilhoso! ”, falou 
o aluno.

Escola estadual comemora 
Dia do Folclore com alunos

FOTO: Delmer Rodrigues/Secom-PB

Mostra cultural destacou diversas atividades, entre elas, personagens vivos do nosso folclore

O Governo do Estado, por 
meio da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa/PB) 
e do Centro Formador de re-
cursos Humanos (Cefor), está 
capacitando profissionais das 
Vigilâncias Sanitárias de todas 
as regiões da Paraíba. O curso 
de Aperfeiçoamento Profissio-
nal oferece aos participantes 
conhecimentos fundamentais 
para que eles possam, não só 
executar suas atividades de 
forma correta, mas também 
construir legalmente ações 
que previnam os riscos à so-
ciedade, segundo informa a 
diretora-geral da Agevisa/PB, 
Glaciane Mendes.

“O curso de Aperfeiçoa-
mento Profissional para as 
Visas municipais se constitui 
numa iniciativa fundamental 
do Governo do Estado para a 
redução dos riscos à saúde em 
todos os municípios paraiba-
nos”, comenta Glaciane. Segun-
do ela, os conhecimentos estão 
sendo oferecidos de forma 
presencial, com treinamentos 
programados para os polos 
localizados nas cidades de 
João Pessoa, Campina Grande, 
Guarabira, Picuí, Pombal e Ca-
jazeiras, e também por meio da 
EAD (Ensino a Distância), com 
a utilização da internet.

Mais de 300 profissionais 
de todas as regiões do Estado 
estão sendo capacitados. Ao 
todo, além das atividades prá-
ticas, serão ministradas 168 
horas de aulas voltadas para 

o fortalecimento da promo-
ção e da proteção à saúde dos 
paraibanos. “Ao final do curso, 
os profissionais das Visas mu-
nicipais estarão capacitados a 
participar, de forma integrada 
e efetiva, do planejamento e da 
programação das ações indivi-
duais e coletivas de Vigilância 
Sanitária em todo o Estado”, 
observa a diretora-geral da 
Agevisa/PB.

Para Glaciane Mendes, 
o profissional de Vigilância 
Sanitária (consciente de sua 
cidadania, e no cumprimento 
de sua missão como servidor 
público) deve entender que a 
Vigilância Sanitária é alicer-
çada, não somente na esfera 
do conhecimento técnico, mas 
também pelos embasamen-
tos legais e pela conduta ética. 
“Esta fundamentação assume 
um alicerce verdadeiro e de 
maior robustez quando a apli-
cação da lei é devidamente 
utilizada nesta construção, 
e ainda quando a atuação do 
inspetor sanitário tem por 
base a sua condição de ser 
humano”, enfatiza a diretora 
da Agevisa/PB.

Ações educativas
Na construção da Vigilân-

cia Sanitária, algumas políticas 
equivocadas faziam com que as 
punições fossem o único meio 
de garantia da atividade fiscali-
zadora. Hoje, segundo Glaciane 
Mendes, este não é mais o úni-
co caminho.

Governo do Estado 
promove capacitação

para Mais de 300 inspeTOres

A Escola Estadual de Ensino 
Médio e Profissionalizante Pre-
feito Oswaldo Pessoa, no Ernani 
Sátiro, na capital, realiza, a partir 
das 14h de hoje, a Semana de 
Saúde com o tema “Escute o Seu 
Corpo”. Durante o evento, que 
vai se estender até a quinta-feira 
(25), serão realizadas palestras, 
minicursos e ação social para 
toda a comunidade todos os dias. 

A Semana de Saúde é pro-
movida pelos alunos do curso 
Técnico Profissionalizante  em 
Análises Clínicas, que tem como 
missão formar profissionais ap-

tos a atuarem na área de saúde 
nos processos de coleta e manipula-
ção de amostras biológicas para diag-
nósticos de exames laboratoriais. 

O curso tem duração de 
três anos e carga horária de 
3.498 horas,  incluído etapas de 
estágio supervisionado, além da 
matriz curricular do curso técni-
co, cujos alunos perfazem o total 
de 27 disciplinas que compõem a 
grade escolar do Ensino Médio e 
Educação Profissional. Profissio-
nais formados nesse curso estão 
estagiando em diversas unidades  
de saúde do Estado. 

Adriana de Jesus, uma das 
professoras do curso e ideali-
zadora do evento, explica que 
para a realização da Semana de 
Saúde houve uma grande mo-
bilização dos alunos, “aos quais 
parabenizamos pelo empenho e 
esforço, bem como de todo cor-
po docente, e direção escolar, 
Secretaria de Estado de Educa-
ção e do Laboratório Central da 
Paraíba- Lacen-PB”, completou, 
ao lembrar ainda que a Semana 
de Saúde também tem à frente 
as professoras  Fátima Haque e 
Luana Melo.

Evento acontece a partir de 
hoje em colégio da capital

seMana da saÚde

Mais um funcionário de 
empresa de TV por assinatu-
ra foi preso, ontem, após ser 
apontado como suspeito de 
contratar serviços de telefonia, 
internet e TV a cabo por assi-
natura de maneira fraudulenta. 
Esta é a sétima pessoa presa 
pela Polícia Civil da Paraíba por 
meio de um trabalho da Dele-
gacia de Defraudações e Falsifi-
cações (DDF), no ano de 2016, 
por fraudes desta natureza. 
Jorge Junqueira de Carvalho, 

39, é funcionário de uma em-
presa terceirizada de serviços 
de telefonia situada na Avenida  
Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

De acordo com o dele-
gado de Defraudações, Lucas 
Sá, a vítima recebeu diversos 
telefonemas da empresa con-
tratada, questionando cinco 
faturas em aberto, não pagas, 
em seu nome, em um ende-
reço no bairro dos Bancários, 
na capital, onde nunca residiu. 
A vítima, então, procurou a 

DDF, ontem, comunicando a 
suposta fraude em execução. 
Os policiais foram acionados 
para apurar, deslocando-se ao 
local informado, confirmando 
a contratação fraudulenta e 
apreendendo os equipamentos 
instalados. Em seguida, a equi-
pe passou a diligenciar com o 
objetivo de localizar o vende-
dor responsável pela contrata-
ção fraudulenta, que foi preso 
no bairro dos Bancários, horas 
depois.

Polícia prende sétimo suspeito 
de realizar contratações na PB

Fraude eM TV pOr assinaTura

Rachel Almeida
Especial para A União



O roteirista Walter Galvão 
e o ilustrador Lelo Alves , 

durante o lançamento da  HQ 

A produção de HQ vem pas-
sando, na Paraíba, por um 
período de efervescência, 
deflagrado principalmente 
pela Coleção Primeira Leitu-
ra, que divulga e valoriza o 
trabalho desses artistas do 
traço e que foi iniciada pela 

Patmos Editora em novembro de 2014, 
quando ocorreu a publicação do primeiro 
volume com a biografia do poeta do Eu, 
intitulado Augusto dos Anjos em Quadri-
nhos, com roteiro assinado pelo escritor e 
professor Jairo Cézar Soares e ilustrações 
de Luyse Costa. O próximo número - o 
12º - vai contar a trajetória do historiador 
Horácio de Almeida e o lançamento está 
previsto para amanhã. Agora, diante da 
receptividade, a editora se mantém na 
mesma linha e, nesse sentido, estreou, no 
último dia 13, uma nova coleção, denomi-
nada Top5, inaugurada com o lançamento, 
naquela data - e dentro da programação 
do Agosto das Letras, evento realizado 
pela Funesc (Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba) - do livro Fidel Castro - O Herói da 
Sierra Maestra, roteirizado pelo jornalista 
Walter Galvão e com ilustrações de Lelo 
Alves. Essa obra já despertou o interesse de 
uma livraria em Portugal, onde deverá ser 
lançada. Mas o editor da Patmos, Carlos Ro-
berto de Oliveira, antecipou para o jornal 
A União estar debruçado num projeto de 
maior fôlego, que é o de lançá-la em Cuba, 
ilha localizada na América Central, em 
novembro, ou então, caso não seja possível, 
em países da América Latina, a exemplo da 
Argentina. 

O jornalista e escritor Walter Galvão 
declarou para A União ter sido “uma 
honra” participar como roteirista do 
livro. “O trabalho resultou em cenários 
altamente criativos e de qualidade. Fo-
ram três meses de trabalho, iniciado no 
dia 27 de abril, com a primeira reunião, e 
se estendendo até julho. Mas o principal, 
para mim, é o trabalho do ilustrador Lelo 

Divulgada a programação 
de encerramento do 
“Mês da Juventude”

PÁGINA 11 PÁGINA 12

dIversIdAde PoesIA e cIdAdANIA

Luna escreve sobre a 
Lei da Ficha Limpa e o 
combate à corrupção

Página 10

Sarau “Mãos Dadas”
promove chamamento 
à cultura de paz 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de agosto de 20169

Patmos Editora estreia nova coleção com biografia em HQ de Fidel Castro e
mantém a filosofia de divulgar e valorizar o taleto de ilustradores paraibanos

FoTos: Divulgação

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

O lançamento do livro ocorreu durante 
o Festival Literário Agosto das Letras, 

ocorrido na Fundação Espaço Cultural  

Alves, que deu qualidade à obra, por sua 
extrema sensibilidade. Algumas cenas são 
reproduções de filmes famosos, vinculados 
à Guerra Fria, com sistema de referência 
como documento histórico e de contribui-
ção estética para esse campo dos quadri-
nhos”, disse ele, referindo-se à obra, lançada 
como edição comemorativa na própria data 
em que o comandante da Revolução Cuba-
na - movimento popular que derrubou, 
em janeiro de 1959, o governo do então 
presidente Fulgêncio Batista e implantou 
o sistema socialista, liderado por Fidel 
Castro - completou 90 anos de idade. Nesse 
sentido, para obter seu intento, ele disse ter 
realizado uma intensa pesquisa enfocando 
aspectos como a vida da população, a arqui-
tetura, carros e rádios no contexto social da 
capital do País, Havana, além de discursos 
de Fidel, adaptados para tal objetivo, mas, 
principalmente, a modernidade em Cuba, 
um País pioneiro, na América Central, em 
algumas áreas, a exemplo das transmissões 
de rádio e TV.   

“A intenção do projeto foi referenciar, 
nessa biografia, uma síntese na trajetória 
revolucionária de uma geração cubana e 
da América Ibérica. Além disso, propor a 

trajetória de Fidel como síntese de condi-
cionalidades da vida em sociedade. Entre 
essas condicionalidades a forma de exer-
cer poder político e social; de estabelecer 
condições para autonomia dos grupos 
sociais e das pessoas, além de explicitar a 
luta vitoriosa contra a corrupção no Exér-
cito, na Polícia, na Justiça, por todo o canto. 
O outro aspecto é exaltar a tradição de alta 
qualidade dos realizadores de quadrinhos 
paraibanos, a exemplo de Emir Ribeiro, 
Thaïs Gualberto, Mike Deodato Jr., Shiko, 
Luyse Costa e o Leo Alves “, acrescentou 
Walter Galvão. 

A propósito, o ilustrador Lelo Alves - 
paraibano natural de Olho D’água, município 
localizado no Sertão do Estado e que atua 
como profissional há cinco anos - confessou 
que foi “bom” trabalhar no projeto do livro 
com a biografia quadrinizada de Fidel Cas-
tro. “Walter Galvão é uma pessoa tranquila, 
que acatou as sugestões. Nós atuamos na 
mesma sintonia e na mesma linha de racio-
cínio”, disse ele, que produziu as ilustrações 
durante cinco semanas e considerou a 
empreitada como “uma nova experiência”. O 
artista ainda elogiou a iniciativa da Patmos, 
justificando ser uma das poucas editoras da 

Paraíba a divulgar e valorizar os paraibanos 
que atuam na área dos desenhos direciona-
dos para as histórias em quadrinhos. “Uma 
iniciativa inovadora, que mescla um trabalho 
de qualidade com a cultura pop, que é a HQ”, 
comentou ele.

Já o editor da Patmos informou que o 
livro sobre Fidel Castro integra o volume da 
área política da Coleção Top5, antecipando 
que produzirá a versão espanhola da obra 
para lançá-la em outros países, pois sua 
intenção é conquistar o mercado interna-
cional. Os demais personagens são Hitler, 
Abraham Linclon, Che Guevara, Nelson 
Mandela, ou, então, Mahatma Gandhi, o que 
ainda está para ser definido. Carlos Roberto 
de Oliveira disse que há algumas diferenças 
entre esta nova coleção e a Primeira Leitura. 
“A Top5, que, depois, incluirá outras áreas, 
como esportes - e Pelé já é um nome esco-
lhido - artes visuais e música - se diferencia 
da Primeira Leitura por ser mais sofisticada, 
pois os quadrinhos são em posição vertical e 
o papel é couchê”, observou ele, salientando 
que a obra sobre Fidel não possui nenhuma 
tendência política, pois a ideia do projeto é 
apresentar, aos leitores, a biografia do líder 
cubano. 

Arte em quadrinhos



 

Ainda bem que o Brasil não 
brigou com o Japão. É preciso o 
governo brasileiro dizer isso, de 
forma bem clara. E aqui vai minha 
modesta contribuição para isso. Não 
temos nada a ver com Hiroshima 
e Nagasaki. Simplesmente o Brasil 
não declarou guerra ao Japão, nem 
pegou os japoneses à traição e lhes 
tascou uma bomba atômica em 
cima. Há indícios de que os miné-
rios das duas bombas arremessadas 
sobre o país do sol 
nascente saíram do 
território brasileiro, 
mas a participação 
do Brasil no episó-
dio, se houve, não 
passou disso. Tal-
vez tenha sido com 
minérios da Paraíba, 
mas não é hora do 
Brasil assumir isso. 
Muito menos, o Go-
verno da Paraíba.

É muito gratificante receber ou comprar 
um livro de um amigo. É de igual modo praze-
roso adquirir o livro de um familiar dos ami-
gos, principalmente quando esse amigo está 
no nosso convívio há mais de cinquenta anos. 
Trata-se do meu colega de magistério do Uni-
pê, Félix de Carvalho, que foi meu colega de 
turma no Seminário Franciscano de Ipuarana 
–Lagoa Seca – PB. Essa convivência francisca-
na ocorreu nos anos 60 e, desde então, mante-
mos a nossa amizade.

Acontece que o pai do Félix, Josias Pinto de 
Carvalho, morador no Estado de Sergipe, hoje 
tem quase cem anos e lançou um livro: “Viver 
e Conviver”. E eu fui presenteado com essa 
raridade. Felix de Carvalho, exímio corretor de 
teses e dissertações, organizou o livro. Os fatos 
narrados na obra remontam aos anos de 1920 
a 1950 e ao Povoado de Poxim, pertencente ao 
município de Japoatã, daquele Estado. Josias 
nasceu no dia 14 de outubro de 1917 e, dadas 
as dificuldades daquela época, não conseguiu 
estudar, mas manteve a memória privilegiada. 
E este é o seu segundo livro (o primeiro foi 
“Josias do Poxim: histórias, contos e causos”).

O autor, na primeira parte da obra, conta 
histórias do passado e do presente, relem-
brando a infância e relatando acontecimentos 
importantes da sua infância e juventude. Na 
segunda parte, denominada “Versos pobres 
para uma vida rica”, Josias inicia com um poe-
ma que, praticamente, dá título ao livro: Saber 
Conviver. E afirma: “Conviver é diferente, é 
dever de todos nós, cada um seja decente, em 
seu gesto, sua voz”. Quanta verdade embutida 
nesses versos simples!

O homem e os cosméticos
A 7ª turma do TRT da 3ª Região (Minas 

Gerais) manteve condenação imposta a uma 
grande empresa de produtos de beleza que 
não promoveu empregado ao cargo de gerente 
por ser homem. Ele receberá sete mil reais 
de reparação por danos morais. O julgado 
admitiu que “a atitude da reclamada causou 
frustração, decepção e tristeza ao reclamante, 
que não teve a oportunidade de ascender na 
empresa, máxime por motivo injustificável.” 
Uma testemunha confirmou: “o impedimen-
to de pessoas do sexo masculino ocuparem 
oficialmente o cargo de gerente era de conhe-
cimento de todos na reclamada”.

Para a juíza relatora do recurso ficou 
demonstrado que “a empresa ré discrimina os 
seus empregados do sexo masculino no proces-
so de seleção – e tal procedimento é odioso e 
viola o art. 5º, caput, e inciso I, da Constituição 
de 1988, que veda a discriminação em razão 
de gênero.” O acórdão conclui que “essa prá-
tica empresarial fere o princípio isonômico e 
demonstra evidente discriminação sem expli-
cação razoável, de modo a segregar o emprega-
do do sexo masculino a determinado posto no 
local de trabalho, o que é injustificável”. 

Reforço à Ficha Limpa

O lagarto de perdição

Cronicartigo

Vivências 
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Viver e conviver

Há dois anos marcados no calendário, o Tribunal Eleitoral 
da Paraíba, recebeu para uma conferência o juiz maranhense 
Márlon Reis, o principal incentivador da Ficha Limpa. A coleta 
iniciou-se em 2009 e teve origem em consulta popular, em que 
1,3 milhões de assinaturas, exigiam idoneidade para os candida-
tos a cargos eletivos. 

Na luta pela moralização na política chegou-se à Lei Com-
plementar nº 135 de 19 de maio de 2010, que é mais conhecida, 
como a lei da Ficha Limpa.        

A coleta do nome dos apoiadores na Ação Popular, o Estado 
da Paraíba figura, proporcionalmente, como o maior apoiador, 
com assinatura de próprio punho, referência  que nos honra.  Ou-
tros Estados se posicionaram pelo aceite, mas por via da Internet, 
uma maneira também escolhida por 
quem não dispusesse de tempo para 
ir aos pontos estratégicos, cumprir 
seu dever de cidadão (ã).  

Em João Pessoa o entusiasmo 
pelo movimento esteve presente nas 
Instituições civis e religiosas e mui-
tos sacerdotes recomendavam aos 
fiéis a aporem suas firmas nas laudas 
postas na entrada da igreja. 

A Câmara Federal prometeu e 
cumpriu que julgaria naquele ano, o 
instrumento que visava proteger a 
probidade administrativa e a morali-
dade no exercício do mandato, desde 
que, naquele ano haveria eleição.  Contudo, dispositivo constitu-
cional permitiu a quem fosse Ficha Suja se candidatar, decisão 
que contrariou o presidente do STF, Joaquim Barbosa, apelidado 
por uma revista nacional de o “gigante.”  

Esse instrumento legal para vigorar independente de 
influências, sofreu adiamentos e decisões que favoreceram 
candidatos que não mereciam contemplação. Ora por não está 
definida sua aplicação, ou não se harmonizar com a Lei Federal 
de nº 64/1990, que trata das inelegibilidades 

No documento em que o magistrado pedia a criação da 
Ficha Limpa detalhava a elaboração da Justiça Eleitoral e do 
Tribunal de Justiça, instituídos no governo de Getúlio Vargas, e 
concretizados no decreto nº 21.076 de 24.02.1932, para elimi-
nar antinomias de leis e princípios existentes, em sua aplicação.  

Há na Câmara Federal, em discussão,  a MP 472/2016, um 
reforço à Lei da  Ficha Limpa, que o ministro Gilmar Mendes diz 
que “foi elaborada por bêbados”, sem justificar o motivo.  

As tramoias para obtenção de resultados favoráveis a 
candidatos descompromissados com o ético, vem de longe.   O 

período da República Velha fora marcado por grandes fraudes 
e corrupção eleitoral, com a votação a bico de pena. Sua sonha-
da reversão, só se daria pelos revolucionários de 1930. Eles 
queriam uma carreira judiciária correta, para orientar o povo na 
escolha dos pretendentes aos cargos públicos eletivos. 

O Governo Provisório estendeu ao sexo feminino sua pre-
sença nas urnas, e elas participaram do pleito eleitoral, secreto, 
de 1934, como votantes. Os bons tempos duraram pouco (três 
anos). A Nação brasileira fora presenteada, com um rígido regi-
me antidemocrático, com o fechamento das Casas do Congresso, 
em 1937. 

Reinstalada a democracia 1945, voltamos à essência da 
liberdade na eleição, porém eivada de vícios.  Criaram-se os 

currais eleitorais e a ressuscitação 
dos coronéis. Surgiu a venda do voto, 
por ingenuidade, de quem recebia a 
oferta de um corte de chita, ou um 
par de chinelos, para votar de trajes 
novos... 

Em 1965 sobrevieram dispo-
sições legais, como o Código Elei-
toral que procedeu do decreto  nº 
4.737/65 ainda vigente, promulgado 
na fase militar.

Segundo o juiz  Márlon Reis, 
estamos no “século XXI, com um 
sistema de coronelismo.”  Ainda há 
quem troque o voto por dinheiro, 

sem fazer segredo do perjuro. 
E não adiantam as recomendações da Justiça e dos clérigos  

para não se comercializar a consciência. 
A corrupção campeia onde ela jamais deveria ter estado. Infil-

trou-se em todos os poderes e não é exclusivo do Legislativo, onde 
há figuras merecedoras de apreço, pela decência na vida pública.  

É uma vergonha o que noticia a mídia, sobre estamentos 
criminosos, que criaram variantes para esconder o delito, desde 
a lavagem de dinheiro a outras indecências.  A Justiça brasileira 
tem sido vigilante no combate ao crime, mas os delinquentes 
são espertos e através de advogados famosos vão driblando as 
normas.

Disse o grande mestre Sobral Pinto: “Todo acusado tem di-
reito a à defesa. Mas nenhum advogado tem o direito de mentir 
para livrar da punição o acusado de crimes que cometeu.  O ad-
vogado é o juiz inicial da causa e não pode agir como comparsa.” 

 É nesse conceito que a sociedade espera que quem burlou 
às normas constitucionais, pague pelo fato típico, antijurídico e 
culpável.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Antes da Olímpiada de Tókio 
começar, o governo provisório tem 
de dizer isso a plenos pulmões para 
o mundo todo ouvir. Dizer isso em 
toda as mídias (data vênia, que 
não gosto dessa palavra). Quantos 
erros estão embutidos na palavra 
mídia? Ajude-me a contar, Douto 
Leitor. Mídia é uma tradução do 
inglês media, do latim media-a-um. 
A tradução inglesa está mais pró-
xima do original. Deu médium no 

Brasil, no masculino, 
e está certa quanto 
ao gênero. Mas os 
tradutores brasilei-
ros acham que mídia 
é feminino, pois 
termina em “a”.

Nem mídia é fe-
minino nem o Brasil 
brigou o com Japão.

A colônia ja-
ponesa no Brasil 
sofreu perseguições, 

inclusive a co-
lônia de Perdi-
ção. Seu Eije foi 
preso, como se 
tivesse alguma 
coisa a ver com 
o imbróglio. 
Tomaram-lhe os 
documentos e 
não devolveram 
mais, mes-
mo depois da 
guerra. Também 
ele não pediu 
a segunda via. 

Preferiu criar galinhas, sujeito à 
ação predatória dos tejos. A galinha 
ia dormir com uma quantidade de 
ovos, se acordava com menos. Ele 
passou a noite de cócoras, pastoran-
do a galinha deitada – Biço maior 
que lagartiça, menor que zacaré – tá 
vindo comer ovos da galinha.

Não sei como Eije resolver o 
problema do tejo, a lenda não diz.  
Mas a identificação do larápio foi 
o primeiro passo. Como queria 
Kipling: “o importante é dar o pri-
meiro passo, por que os outros se 
seguirão”. Eije conhecia o manejo de 
armas de fogo, aprendido nas trin-
cheiras de Trinta. Ele foi o furriel 
das forças de Perdição, era quem ia 
buscar o dinheiro na fronteira de 
apoio para pagar o exército dos Li-
bertadores. Não deve ter sido, para 
ele, liquidar o concorrente. 

Agora, será a vez do governo 
brasileiro dizer isso ao Brasil, ao 
mundo: “bicho  maior  que largati-
cha, menor que zacaré...”

O poeta Zé Limera registra que 
Jesus apreciava a carne do tejo:

“Jesus saiu do Egito 
montado no seu jerico
com uma carga de xerém.
Tomou cana nos engenhos,
Pediu arrancho no Brejo,
De noite jantou um tejo
Pra banda de Piancó. 
Na Sexta-Feira Maior
Foi que Judas vendeu Jésu.”

(Coluna publicada terça, quinta, 
sábado.)

A colônia 
japonesa no 
Brasil sofreu 
perseguições, 
inclusive a 
colônia de 
Perdição

FOTOS: Reprodução/Internet
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UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de agosto de 2016

Evento

Marília Arnaud lançará 
novo romance amanhã

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 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

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A premiada escritora paraibana Marília Arnaud lançará 
amanhã, em noite de autógrafos a partir das 18h30, na Li-
vraria Leitura, instalada no Manaíra Shopping - localizado na 
Av.  Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 805, no bairro de 
Manaíra - em João Pessoa, sua nova obra, cujo título é Liturgia 
do fim. Publicado pelo selo Tordesilhas, o gênero literário do 
livro é o romance, no qual o tema é a estrutura patriarcal e 
machista.

Em Liturgia do fim, a autora narra a história de uma fa-
mília de destino trágico, que vive sob as garras de um silêncio 
de rigidez moral, calcada na religiosidade bíblica de estrutura 
patriarcal e no discurso opressor do pai. O personagem prin-
cipal da obra é Inácio Boaventura, que é expulso de casa aos 
18 anos de idade, depois de se envolver num episódio vio-
lento e cruel, quando enfrentou a socos a tirania do próprio 
pai para poder defender a irmã, agredida de forma covarde. 
O resultado dessa luta foi o rapaz deixar o seu vilarejo natal, 
chamado de Perdição, para ir viver na cidade. 

Na cidade que o acolheu, com o passar dos anos, o então 
rapaz formou-se em literatura, passou a trabalhar como pro-
fessor e tornou-se escritor de relativo reconhecimento. Agora, 
na meia idade e três décadas após a partida, ele se vê cansado 
e vazio. Levado por esse sentimento, Inácio abandona a mu-
lher, a filha, o magistério e a literatura para voltar a sua casa, 
com o intuito de encarar o passado na figura do pai autoritá-
rio. A partir dessa decisão, o escritor Inácio começa a narrar a 
sua vida, sendo essa a narrativa que o leitor de Liturgia do fim 
tem em mãos. O que se lê é a desistência precoce de um ho-
mem atormentado desde cedo pela severidade ignorante do 
pai e que o aprisiona para o resto da vida, deixando-o incapaz 
de encontrar o seu próprio lugar no mundo. 

Natural da cidade de Campina Grande, mas radicada em 
João Pessoa, Marília Arnaud graduou-se em Direito pela Uni-
versidade Federal da Paraíba e trabalha no Tribunal Regional 
do Trabalho, cuja sede é na capital. Ela iniciou sua carreira 
literária na década de 1980, escrevendo crônicas para jornais 
paraibanos, as quais foram enfeixadas no livro intitulado 
Sentimento marginal, produção independente publicada em 
1987. 

Já na década de 1990, Marília Arnaud lançou o seu pri-
meiro livro de contos, denominado de A menina de Cipango, 
com o qual venceu o I Concurso Literário da Secretaria de 
Cultura do Estado da Paraíba – Prêmio José Vieira de Melo, 
editado em 1994. Em 1996, a coletânea de contos Os cam-
pos noturnos do coração ganhou o concurso Prêmio Novos 
Autores Paraibanos, promovido pela UFPB. A obra foi lançada 
naquele mesmo ano.

Nos anos seguintes a autora paraibana prosseguiu sua 
trajetória literária com o lançamento de O livro dos afetos 
(7 letras, em 2005), a participação nas coletâneas de con-
tos mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura 
brasileira (Editora Record, 2005); Contos cruéis – As narra-
tivas mais violentas da literatura brasileira contemporânea 
(Geração Editorial) e Quartas histórias – Contos baseados em 
narrativas de Guimarães Rosa (Editora Garamond), ambas 
em 2006, e Capitu mandou flores – Contos para Machado de 
Assis nos cem anos de sua morte (Editora Geração Editorial, 
2008), além de Suíte de silêncios (Editora Rocco, 2012), com 
o qual a autora estreou no gênero romance. 

Governo vai encerrar “Mês da Juventude” com show de 
BNegão & Seletores de Frequência no Espaço Cultural

Memória em livro

FOTO: Divulgação
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Banda Primeira Estrada traz rock, 
e grunge ao Projeto Palco Aberto

Chamada de “Primeira Estrada”, a banda paraibana 
se apresenta hoje no Projeto Palco Aberto da Usina Cul-
tural Energisa, às 21h. Composta pelos irmãos Tarcisio, 
Túlio e Tiago Vieira e por George Luiz, o quarteto explo-
ra no palco suas diversas influências do rock nacional 
e internacional, passando pela pegada do hard rock, 
dos pós grunge e do metal com pitadas de letras com 
bastante sentimento e que trazem reflexões sociais e 
interiores.  A entrada custa R$ 15. 

Música

A segunda edição do Mês da Juven-
tude traz à capital paraibana um dos 
principais álbuns lançados em 2015: 
“Transmutação”, terceiro disco de BNe-
gão & Seletores de Frequência. O show 
acontecerá na Praça do Povo do Espaço 
Cultural no domingo (28), encerrando 
as ações comemorativas, numa promo-
ção do Governo da Paraíba por meio 
da Secretaria de Estado da Juventude 
e Lazer (Sejel), Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult) e Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc). A progra-
mação da noite começa às 19h.

O disco Transmutação foi aclama-
do pela crítica e solidificou a já con-
sistente carreira do grupo BNegão & 
Seletores de Frequência, que estreou 
em 2003 com o CD “Enxugando Gelo”. 
No trabalho mais recente, os cariocas 
trazem mais uma vez a força retórica 
do discurso de BNegão unido com a 
mistura sonora da banda Seletores de 
Frequência. 

Além de BNegão & Seletores de 
Frequência, a noite contará com mais 
quatro shows e uma exposição fotográ-
fica. Assim que chegar no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, o público poderá 

visitar a Exposição Olhar Camponês: 
Território e Produção, uma seleção de 
20 fotografias tiradas por jovens rurais 
paraibanos que participam ao longo 
do Mês da Juventude de um concurso 
fotográfico homônimo.

Outros shows - Iniciando as atra-
ções sonoras da noite, a partir das 19h, 
o Sinta a Liga Crew, grupo e coletivo 
formado este ano e que reúne boa par-
te das principais artistas do hip hop pa-
raibano, fará uma apresentação inédita 
com o Programa de Inclusão Através da 
Música e das Artes (Prima). A perfor-
mance une o erudito da orquestra do 
Prima com as batidas, sonoridades e 
estética do Sinta a Liga na Sala de Con-
certos Maestro José Siqueira. 

Na Praça do Povo, a partir das 
20h, o palco é do Projeto Music From 
Paraíba, que pela segunda vez marca 
presença no Mês da Juventude com 
uma edição especial dedicada ao hip 
hop trazendo as bandas Wildson MC, 
Jog de La Grota e Preto Alisson MC 
abrindo o show de BNegão & Seletores 
de Frequência.

As entradas para os shows e a 
exposição serão por meio da doação 

de um livro para o Projeto Corredor 
da Leitura, uma parceria da Secreta-
ria Estadual de Cultura (Secult) com 
a Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), que disponibi-
lizará livros em corredores de reparti-
ções públicas e entidades da sociedade 
civil. A entrega dos livros será feita na 
entrada principal do Espaço Cultural a 
partir das 18h quando serão abertos os 
portões para o público.

Sempre que se apresenta na cidade, BNegão, acompanhados dos seus seletores de frequência, arrasta um grande público

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em cartaz

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 tentan-
do concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) e 
16h30, 21h30 (LEG).  Manaíra5/3D: 12h10, 
15h (DUB) e 18h, 21h (LEG). Manaíra9/3D: 
13h10, 19h10 (DUB) e 16h10, 22h10 
(LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h e 23h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 16h , 19h e 
22h (LEG). Mangabeira5/3D: 12h30, 15h30, 
18h40 (DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá2: 

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

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

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gêne-
ro: Animação. Duração: 134 min. Classifica-
ção: livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. 

Chu. Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu 
Mello. Sinopse: Após uma nova trapalhada 
de Scrat, uma catástrofe cósmica ameaça a 
vida na Terra, obrigando Manny, Ellie, Diego, 
Shira e Sid a deixarem seus lares. Eles 
encontram o abrigo ideal em uma caverna 
ocupada pelo excêntrico líder espiritual 
Shangri Lhama e seus seguidores. CinEspa-
ço2: 14h e 16h (DUB). Manaíra7:  14h20 e 
16h30 (DUB). Mangabeira2: 18h25 (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.  
Manaíra6: 13h50 e 16h20 (DUB).  Tambiá1: 
16h30 (DUB). 

n Encerramento do Mês da Juventude 
Sinta a Liga Crew e Orquestra do Prima 

n Hora: 19h

n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira

n Show com o BNegão & Seletores de Frequência
Especial Music From Paraíba – edição hip hop: 
Wildson MC, Jog de La Grota e Preto Alisson MC
n Data: 28/8 (domingo)

Abertura dos portões: 18h

n Local: Praça do Povo / Espaço Cultural José Lins 

do Rego, em João Pessoa

n Entrada: doação de um livro paradidático 

Serviço
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Leituras poéticas
Intitulado de “Mãos Dadas”, sarau promove na capital 

chamamento à cultura de paz e ao respeito à diversidade

12

A Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo chega à 24a 
edição neste ano. A programação 
começa na próxima sexta-feira e 
vai até o dia 4 de setembro. Ao 
todo serão 280 expositores, com 
representação das maiores edi-
toras do País, além de autores e 
uma vasta programação cultural. 
O evento será realizado no Pavi-
lhão do Anhembi, na zona norte 
paulistana.

Participarão de palestras e 
conversas com o público autores 
de sucessos de vendas nacionais e 
estrangeiros. Entre os nomes que 
estarão no evento estão o historia-
dor Leandro Karnal, o filósofo Má-
rio Sérgio Cortella e o cartunista 
Mauricio de Sousa. Também terão 
destaque nomes que fazem suces-
so no mundo virtual e agora se 
aventuram como escritores, como 
Kéfera, Jout Jout e Lucas Rangel.

O cordel e o repente terão um 
espaço próprio, idealizado pela 
Câmara Cearense do Livro. O 

Daniel Mello
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

Recitais, encenações, 
músicas, leituras de 
poemas e contação de 
histórias fazem parte 
da atividade lúdica e 
educativa que busca o 
respeito à diversidade 
humana e o fomento 
à cultura da paz entre 
as pessoas

Bienal do Livro de SP reunirá cerca de 280 expositores

processo de fazer cordel e a xilogra-
vura serão debatidos por artistas que 
trabalham com essas linguagens. A 
poesia popular como tema de outras 

formas de expressão será discutida 
por Bráulio Tavares, Marco Hauré-
lio, e Assis Ângelo. A programação 
conta ainda com shows e contações 

de Cruz das Armas. Historiadora aposentada 
pela Universidade Federal da Paraíba, enquanto 
professora atuou em movimentos docentes, 
presidindo a Associação do Magistério Público 
do Estado da Paraíba (Ampep) e participando 
do movimento de criação da Associação dos 
Docentes da UFPB (AdufPB). 

Ingressou no movimento literário no início 
da década 90, onde com o advento da Internet 
não reconheceu limites para a sua criação. Com 
quatro publicações autorais em sua trajetória 
literária, a escritora participou da coletânea 
Todas as Estações, publicada a partir do concur-
so Talentos da Maturidade, realizado em 2002 

pelo Banco Real. Em 2003 foi eleita Revelação 
Literária pelos leitores do suplemento cultural 
Correio das Artes.

“Cada pessoa escolheu seu texto e eu dispo-
nibilizei alguns de Dôra Limeira para entrar em 
nosso apanhado e por incrível que pareça, não 
foi eu que escolhi o texto de minha mãe. Uma 
servidora do TRE se identificou com sua poesia 
e me senti muito lisonjeada em saber que as 
pessoas gostam do que ela escrevia”, descreveu 
contente Nara ao ser questionada sobre ter o 
nome de sua mãe como uma das poetisas parti-
cipantes do sarau.

Como dito anteriormente, o evento faz 

referência ao poema de Carlos Drummond e é 
encarado como um chamamento à cultura de 
paz e ao respeito à diversidade. 

Grupo Cenário Eleitoral
Formado por servidores públicos do 

TRE-PB, o grupo foi criado em 2014 e trabalha 
essencialmente com os temas ligados à memória 
institucional e história. Durante sua trajetória nos 
palcos, o grupo já apresentou espetáculos como 
“Flores e chumbo” feito em 2014 pelo diretor Da-
niel Porpino, “Eu votei em quem?” em 2015 com 
direção de Daniel Araújo, e o mais recente “Mãos 
Dadas” sendo dirigido pelo próprio grupo. 

Além de buscar inspirações atra-
vés do escritor e poeta brasileiro 
Carlos Drummond de Andrade, 
autor de grandes obras como 
Brejo das Almas, Sentimento do 
Mundo e José, acontece ama-
nhã no Slow Hostel, localizado 
na Av. Cajazeiras, em Manaíra, 

o sarau intitulado “Mãos Dadas”. Sendo uma 
parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE/PB), a atividade tem como único 
e exclusivo objetivo promover leituras poéticas 
da atualidade e de vanguardas da literatura. 
Portanto, os apreciadores da poesia brasileira 
podem se encontrar às 19h e reviver os senti-
mentos expressos pelos escritores na noite de 
evento. A entrada é franca.

“Sendo conhecido pelos seus frequentado-
res como uma atividade aberta a todos, o evento 
é um espaço onde o público presente pode 
participar trazendo seus livros, poemas prefe-
ridos ou canções e partilhar o prazer de leitura. 
Desse modo, não só existe o intercâmbio entre 
autores, mas também o entrosamento entre 
seus participantes”, contou em entrevista ao 
jornal A União a escritora e atriz Nara Limeira, 
também filha de Dôra Limeira, que será uma 
das homenageadas no evento.

Na mesma noite, o público presente 
presenciará a participação do grupo Cenário 
Eleitoral, que fará a abertura oficial mostrando 
duas encenações. A primeira delas levando o 
próprio nome do sarau “Mãos Dadas”, que se 
resume em uma coletânea de poemas e contos 
brasileiros, e a segunda se chama de “Temos 
nosso próprio tempo” que trazem à tona textos 
sobre a temática do envelhecimento. 

“A encenação é um resultado da minha 
militância como atriz que venho trabalhando 
desde a década de 90. Então em cima disso, 
os servidores do TRE se disponibilizaram a 
participar do espetáculo. Geralmente o tempo 
de apresentação é curto e traz em seu formato 8 
textos”, explicou a atriz. 

Fazendo nos dois trabalhos apresentações 
que trazem consigo um vasto leque de autores, 
existem escritores e escritoras paraibanas que 
ganham destaque no meio. A exemplo deles 
temos a paraibana Dôra Limeira, junto com 
Cecília Meireles, Simone de Beauvoir, Fernando 
Pessoa e outros. Depois das encenações, abre-se 
a roda de leitura livre.

Entrando um pouco no mundo dos escri-
tores, destaquemos a senhora Dôra Limeira. 
Nomeada de Maria das Dores Limeira Ferreira 
dos Santos, Dora Limeira é natural do bairro 

Lucas Silva
Especial para A União

de histórias. Entre os participantes 
está Paulo Araújo, autor da can-
ção I-margem.

Misturando o rap com embola-
da, estão previstos duelos de MCs 
nos Cordelíricos, com apresentação 
de Lirinha, do grupo Cordel do 
Fogo Encantando, e Gaspar, poeta e 
integrante do grupo Z’África Brasil. 
O ator e compositor Cristiano Gou-
veia fará um espetáculo com histó-
rias inspiradas na obra de grandes 
sambistas brasileiros.

Em homenagem ao escritor Ig-
nácio de Loyola Brandão, que com-
pletou 80 anos em 2016, foi criado 
um espaço que leva o nome do 
autor. Ali serão conduzidas discus-
sões sobre o setor editorial e temas 
como direitos autorais, políticas 
públicas e as vendas no ramo.

Para o público infantil, haverá 
uma série de atividades no Espa-
ço Mauricio de Sousa. As crianças 
poderão se divertir em  brinquedos, 
parede de escalada, teatro de fan-
toches e ilustrações para colorir. Os 
visitantes poderão ainda personali-
zar um livro e se tornar um perso-
nagem de uma história da Turma da 
Mônica.

nAciOnAL
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Suspensa delação de Léo Pinheiro

A Procuradoria-Geral 
da República suspendeu 
as negociações de delação 
premiada do ex-presidente 
da OAS, Léo Pinheiro. A in-
formação foi revelada pelo 
jornal O Globo nessa segun-
da-feira e confirmada pela 
reportagem.

A determinação veio 
do procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, após 
vazamento de informações 
sobre as tratativas entre o 
empresário e os investigado-
res da Lava Jato.

 No final de semana, a 
revista Veja revelou que o 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, é citado na proposta 
de delação de Pinheiro. Se-
gundo investigadores com 
acesso ao caso, a informa-
ção não consta em nenhum 
anexo - como são chamados 
os documentos prévios à ce-
lebração do acordo de cola-

boração, nos quais o delator 
informa o que vai contar.

 O vazamento da infor-
mação deixou Janot muito 
incomodado, segundo fontes 
ligadas à PGR. O vazamen-
to das informações é inter-
pretado pela Procuradoria 
como uma forma de pressão 
para concluir o acordo, que 
pode beneficiar Pinheiro. 

 A delação de Léo Pi-
nheiro tem sido uma das 
mais complicadas desde o 
início da investigação, mas 
nas últimas semanas avan-
çou após a assinatura de um 
acordo de confidencialidade 
entre as partes. Agora, as tra-
tativas foram rompidas.

 De acordo com a repor-
tagem da revista Veja, Toffo-
li recorreu a uma empresa 
indicada por Léo Pinheiro 
para realizar uma obra em 
sua casa em Brasília. Ainda 
segundo a reportagem, o 
executivo da OAS informou 
que o próprio ministro teria 
custeado as despesas. Ao 
Estado, Toffoli disse que não 
possui relação de intimidade 
com Léo Pinheiro e que pa-
gou pelas reformas realiza-
das em sua residência. 

A decisão foi da PGR após 
vazamento de informações
sobre as investigações 
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Beatriz Bulla
Da Agência Estado

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O procurador-geral Rodrigo Janot determinou a suspensão da deleção premiada do empresário após o vazamento das informações

Mariana Branco 
Da Agência Brasil 

O Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimen-
to e Gestão arrecadou, até 
o momento, R$ 26 milhões 
com a venda de imóveis 
da União. O valor foi ga-
nho com a negociação 
de 16 unidades. O pro-
cesso de alienação dos 
imóveis começou em ja-
neiro. O governo anun-
ciou a política de vendas 
em 2015, para obter 
recursos e custear refor-
mas em prédios públicos 
e, assim, economizar no 
aluguel e manutenção.

No início deste ano, 
a Caixa Econômica Fede-
ral assumiu o papel de 
intermediadora das ope-
rações, após as licitações 
feitas no ano passado 
pelo governo não atraí-
rem compradores. Para 
o governo, o banco seria 
bem-sucedido na em-
preitada devido a facili-
dades como estratégias 
de divulgação, contatos 
com investidores e linhas 
de crédito.

Na ocasião, o Pla-
nejamento informou a 
expectativa de arrecadar 
ao todo R$ 1,5 bilhão 
com a venda de imóveis. 
Segundo a pasta, o valor 
obtido até agora é baixo 
devido ao fato de o pro-
cesso estar no início e as 
etapas para concretizar 
as operações serem de-
moradas.

Para disponibilizar 
os imóveis, primeiro é 
necessário a publicação 
de portaria pelo Minis-
tério do Planejamento 
autorizando a venda. 
Depois, a Caixa deve fa-

zer a avaliação e a regu-
larização das unidades. 
A etapa seguinte é o 
lançamento dos editais 
de licitação pelo banco, 
nas modalidades con-
corrência ou leilão, e a 
execução do processo 
respeitando prazos e re-
gras. Passada a licitação, 
os imóveis nos quais não 
houve interessados po-
dem ser liberados para 
venda direta.

Qualquer pessoa 
física ou jurídica pode 
adquirir as unidades, 
que ficam em diversas 
unidades da Federação 
e têm valores a partir de 
R$ 460 mil. Os imóveis 
são de tipos diversos: 
casas, apartamentos, 
lojas e terrenos. É pos-
sível acompanhar quais 
estão disponíveis no site 
da Caixa.

Reformas
No último dia 12, 

o Planejamento publi-
cou edital de licitação 
de uma das reformas 
que pretende fazer para 
economizar nos gastos 
com aluguel. Até 13 de 
setembro, empresas in-
teressadas em fazer a 
reforma do Bloco O da 
Esplanada dos Ministé-
rios podem apresentar 
propostas.

O prédio, que já 
abrigou a extinta Secre-
taria de Assuntos Estra-
tégicos e o Comando 
do Exército, atualmente 
está vazio. O objetivo 
do Planejamento é que 
a reforma modernize o 
edifício, com adoção de 
padrões de eficiência 
energética, acessibilida-
de e sustentabilidade. 

Planalto arrecada 
R$ 26 mil com imóveis

ajUStE NaS CoNtaS

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O Ministério Público 
Federal (MPF) recorreu ao 
Tribunal Regional Federal, 
em Brasília, para que a pena 
de parte dos condenados 
em uma ação da Operação 
Zelotes seja aumentada. No 
recurso de 169 páginas, que 
foi enviado na sexta-feira 
(19) e tornado público on-
tem, o MPF pede que parte 
dos réus absolvidos na ação 
seja condenada.

Em maio, o juiz Vallis-
ney de Souza Oliveira, da 10ª 
Vara Federal, em Brasília, 
anunciou a condenação de 
nove envolvidos no esquema 
de compra de medidas provi-
sórias. Segundo a Procurado-
ria da República no Distrito 
Federal, no recurso apresen-
tado na sexta-feira, os pro-

curadores pedem para que o 
juiz faça a revisão de alguns 
pontos da sentença.

Segundo a Procurado-
ria, as penas deveriam ser 
maiores. “Com todo respei-
to ao brilhante magistrado 
de primeiro grau, não se 
pode punir crimes de cor-
rupção que envolveram 
mais de cinquenta e seis 
milhões de reais (precisa-
mente R$ 56.829.591,29) 
com penas que variam de 2 
(dois) a 3 (três) anos. É in-
justo. Não segue a melhor 
técnica de dosimetria e não 
se explicam socialmente pe-
nas tão baixas”, diz o texto do 
recurso. No documento, os 
procuradores pedem que se-
jam revistas penas aplicadas 
a nove pessoas.

Outro aspecto alegado 
pelo MPF é que, para con-
denar alguns dos réus, o juiz 

levou em consideração um 
artigo do Código Penal que 
trata de associação crimino-
sa, enquanto, para os pro-
curadores, deveria ter sido 
considerada a lei que fala 
em organização criminosa. 
Os procuradores alegam que 
o crime foi cometido entre 
2009 e 2015 e, por isso, a 
outra legislação deveria ter 
sido adotada.

No recurso apresentado, 
os procuradores questiona-
ram também a absolvição de 
parte dos réus com relação 
aos crimes de lavagem de 
dinheiro, corrupção ativa, 
extorsão e organização cri-
minosa. Para questionar a 
decisão tomada, os procura-
dores detalham, no recurso, 
como cada um dos acusados 
agiu, relembrando provas 
que foram colhidas durante a 
investigação.

Ressarcimento
Entre os pontos ques-

tionados na sentença pelos 
procuradores está a questão 
do ressarcimento aos cofres 
públicos. Para o MPF, a Jus-
tiça deve fixar um valor mí-
nimo a ser pago. Segundo a 
Procuradoria, o juiz negou 
um recurso apresentado an-
teriormente pelo MPF a res-
peito do tema, alegando que 
não ficou comprovado que 
houve danos patrimoniais. O 
MPF pede, então, que a deci-
são seja revisada.

“Logo, torna-se imperio-
so que este tribunal sane a 
reiterada omissão perpe-
trada pela sentença recor-
rida em tal ponto, e esti-
pule aos réus o dever de 
pagar, como valor mínimo 
de reparação, o montante 
de R$ 879.500.000,00, nos 
termos do Art. 387, IV, do CPP.”

adriana Fernandes
Da Agência Estado

Parlamentares lançam 
nesta terça-feira, 23, na Câ-
mara dos Deputados, a Fren-
te Parlamentar em Defesa do 
Fisco. Segundo os organiza-
dores do movimento, a coali-
zão já conta com 232 parla-
mentares. A frente foi criada 
por requerimento do deputa-
do Cabo Sabino (PR-CE), que 
será o presidente do grupo. 

Além de questões salariais, 
o grupo vai discutir auto-
nomia e prerrogativas dos 
fiscos. 

Preocupado com a de-
terioração das condições de 
trabalho e cerceamento à 
atuação da categoria, o Sin-
dicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Fe-
deral (Sindifisco Nacional) 
informou que deu apoio à 
criação da frente. 

Segundo o Sindifisco, 

os auditores estão auxilian-
do na formatação do grupo 
para fortalecer as adminis-
trações tributárias estadu-
ais, do Distrito Federal e da 
União. Uma das propostas 
é a promoção de discussões 
no Congresso, nas Assem-
bleias Legislativas e Câma-
ra Legislativa, aproximando 
deputados federais, estadu-
ais e distritais com os fiscais 
para o aperfeiçoamento da 
tributação brasileira. 

“Muito se fala na ne-
cessidade de uma reforma 
tributária, mas falta ouvir 
a administração tributária 
e os auditores fiscais nes-
sa discussão. A Frente tem 
esse objetivo: fortalecer a 
administração tributária, ao 
mesmo tempo em que discu-
tirá temas importantes para 
o País”, destacou Cláudio 
Damasceno, presidente do 
Sindifisco, por meio de sua 
assessoria. 

MPF pede o aumento de penas
para nove condenados na Zelotes

Parlamentares vão lançar hoje
a Frente em Defesa do Fisco

BRaSíLia

MoviMENto NaCioNaL 
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Receita vai fiscalizar com rigor 
contribuintes que saíram do país
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Geral

Estão na mira 91 
contribuintes que
viajaram de 2015 a 2016
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Atualmente em todo mundo, se verifica um 
aumento crescente do conservadorismo e de fenômenos 
fundamentalistas que se expressam pela homofobia, 
xenofobia, antifeminismo, racismo e toda sorte de 
discriminações.

O fundamentalista  está convencido de que a sua 
verdade é a única e que todos os demais ou são desviantes 
ou fora da verdade. Isso é recorrente nos programas 
televisivos das várias igrejas pentecostais, incluindo 
setores da Igreja Católica. Mas também no pensamento 
único de setores políticos. Pensam que só a verdade 
tem direito, a deles. O terror deve ser combatido. Eis a 
origem dos conflitos religiosos e políticos. O fascismo 
começa com esse modo fechado de ver as coisas.

Como vamos enfrentar esse tipo de radicalismo? Além 
de muitas outras formas, creio que uma delas consiste no 
resgate do conceito bom do relativismo, palavra que muitos 
nem querem ouvir. Mas nele há muita verdade.

Ele deve ser pensado em duas direções: Em primeiro 
lugar, o relativo quer expressar o fato de que todos estão 
de alguma forma relacionados. Na esteira da física 
quântica, insiste a encíclica do Papa Francisco “sobre 
como cuidar da Casa Comum”: “Tudo está intimamente 
relacionado; todas as criaturas existem na dependência 
uma das outras”(n.137;86). Por esta inter-relação todos 
são portadores da mesma humanidade. Somos uma 
espécie entre tantas, uma família.

Em segundo lugar,  importa compreender que cada 
um é diferente e possui um valor em si mesmo. Mas está 
sempre em relação com outros e seus modos de ser. 
Daí ser importante relativizar todos os modos de ser; 
nenhum deles é absoluto a ponto de invalidar os demais; 
impõe-se também a atitude de respeito e de acolhida da 
diferença porque, pelo simples fato de estar-aí, goza de 
direito de existir e de coexistir

Quer dizer, nosso modo de ser, de habitar o mundo, 
de pensar, de valorar e de comer não é absoluto. Há mil 
outras formas diferentes de sermos humanos, desde 
a forma dos esquimós siberianos, passando pelos 
yanomamis do Brasil, até chegarmos aos moradores 
das comunidades da periferia e aos moradores de 
sofisticados Alphavilles, onde moram as elites opulentas 
e amedrontadas. O mesmo vale para as diferenças de 
cultura, de língua, de religião, de ética e de lazer.

Devemos alargar a compreensão do humano para além 
de nossa concretização. Vivemos na fase da geo-sociedade, 
sociedade mundial, una, múltipla e diferente.

Todas estas manifestações humanas são portadoras de 
valor e de verdade. Mas são um valor e uma verdade relativos, 
vale dizer, relacionados uns aos outros, inter-relacionados, 
sendo que nenhum deles, tomado em si, é absoluto.

Então não há verdade absoluta? Vale o “everything 
goes” de alguns pós-modernos? Traduzindo: “vale 
tudo”? Não há o vale tudo. Tudo vale na medida em que 
mantém relação com os outros, respeitando-os em sua 
diferença e não prejudicando-os.

Cada um é portador de verdade mas ninguém 
pode ter o monopólio dela, nem uma religião, nem uma 
filosofia, nem um partido politico,nem uma ciência. 
Todos, de alguma forma, participam da verdade. Mas 
podem crescer para uma compreensão mais plena da 
verdade, na medida em que se relacionam.

Bem dizia o poeta espanhol António Machado: “Não a tua 
verdade. A verdade. Vem comigo buscá-la. A tua, guarde-a”. Se 
a buscarmos juntos, no diálogo e na recíproca relacionalidade, 
então mais e mais desaparece a minha verdade para dar 
lugar à nossa Verdade, comungada por todos.

A ilusão do Ocidente, dos USA e da Europa, é de 
imaginarem que a única janela que dá acesso à verdade, 
à religião verdadeira, à autêntica cultura e ao saber 
crítico é o seu modo de ver e de viver. As demais janelas 
apenas mostram paisagens distorcidas.

Pensando assim, se condenam a um fundamentalismo 
visceral que os fez, outrora, organizar massacres ao 
impor a sua religião na América Latina e na África e, 
hoje, fazendo guerras com grande mortandade de civis, 
para impor a democracia no Iraque, no Afeganistão, na 
Síria e em todo o Norte da África. Aqui se dá também o 
fundamentalismo, de tipo ocidental.

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo

A Receita Federal em 
São Paulo anunciou que 
intensificou a fiscalização 
de contribuintes que saí-
ram do Brasil apenas como 
forma de sonegar tributos. 
Dentre os contribuintes que 
deixaram o País de 2015 a 
2016, já foram abertas 91 
fiscalizações, que resultaram 
em autuações superiores a 
R$ 112 milhões.

Apenas nos sete primei-
ros meses de 2016, mais de 
6 mil pessoas apresentaram, 
no Estado de São Paulo, de-
claração de saída definitiva 
do País. Esse quantitativo 
vem aumentando de forma 
crescente, já que, durante 
todo o ano de 2015, foram 
4.594 declarações, pelos 
dados da Receita. Em 2014, 
3.569 contribuintes paulis-
tas apresentaram a decla-
ração de saída definitiva. 
Em 2013, foram 3.141 e, em 
2012, 2.759.

De acordo com o órgão, 
a maioria dessas pessoas é 
formada por empregados 
de empresas do setor priva-
do, seguida por dirigentes, 
presidentes ou diretores de 
empresas industriais, co-
merciais ou de prestação de 
serviços e por proprietários 
de empresas ou firmas in-
dividuais. Os números mos-
tram ainda que 25% dos 
declarantes sequer informa-
ram a ocupação principal.

Ainda que grande parte 
dos pedidos refira-se, efeti-
vamente, a pessoas que de-

Como enfrentar o 
fundamentalismo

Denise Griesinger
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução internet

cidiram deixar o País, a Re-
ceita Federal verificou que 
existe, neste universo, um 
pequeno número de contri-
buintes que usam essa de-
claração apenas como forma 
de sonegar tributo, pois não 
deixam de fato o Brasil.

Para a Receita, a apresen-
tação da declaração definitiva 
é apenas uma estratégia des-
ses contribuintes para sair 
do foco da fiscalização. Em 
outros casos, a pessoa residiu 
durante algum tempo no exte-
rior, mas passou a maior parte 
do tempo no Brasil, tendo sua 
principal residência, família e 
interesses no Brasil.

A Receita diz também 
que em alguns casos de frau-
des o contribuinte informa 
durante anos que não tem 
rendas ou bens no Brasil. De 
repente, muda para o exterior 
e lá consegue, em um curto 
período de tempo, ganhar 
milhões de reais. Passados 
cinco anos, retorna ao País 
com os bens “que acumulou 
fora”. Fraudes como essas es-
tão no foco do Fisco e a troca 
de informações cada vez mais 
intensa entre os países é uma 
importante ferramenta para 
combater fraudes.

Os técnicos lembram 
que, quando são verificadas 

omissões de recolhimento 
de tributos, os valores devi-
dos são cobrados com acrés-
cimo de juros (calculados de 
acordo com a taxa básica de 
juros - Selic) e multa (que 
pode chegar a 225% dos 
valores sonegados). Além 
disso, os bens dos contri-
buintes podem ser objeto de 
arrolamento ou cautelares 
fiscais, ficando eles sujeitos, 
ainda, a responder, no âmbi-
to criminal, pelos crimes de 
sonegação fiscal, falsidade 
ideológica, evasão de divisas 
e lavagem de dinheiro - cri-
me este cuja prescrição é de 
16 anos.

Diretor da Oi é 
acusado de fraude 
que prejudicava 
os clientes

O advogado Eurico Te-
les, diretor jurídico da Oi, foi 
denunciado à Justiça pelo 
Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul. Ele é 
acusado de participar de um 
esquema de estelionato que 
pode ter lesado mais de 30 
mil pessoas. 

De acordo com as inves-
tigações, Eurico e outras três 
pessoas podem ter suborna-
do um escritório de advoca-
cia que defendia ao menos 13 
mil clientes em ações contra 
a empresa. 

O acordo envolvia o es-
critório do advogado Mau-
rício Dal Agnol. Segundo a 
negociata, a Oi se compro-
meteria a destinar R$ 50 mi-
lhões a Dal Agnol para que os 
processos fossem encerrados 
por 50% do valor já deposi-
tado pela tele em juízo, que à 
época era R$ 638 milhões.

O delegado da PF de 
Passo Fundo, Maio Luiz Viei-
ra, mantinha 200 inquéritos 
abertos para apurar fraudes 
nas disputas com a Oi. O es-
quema foi desmontado du-
rante a Operação Carmelina, 
em 2013. Quando fizeram 
buscas na casa de Dal Agnol, 
os agentes encontraram o 
contrato assinado por Eurco 
Teles para garantir a vitória 
nas ações.

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil 

Resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) publicada on-
tem (22) no Diário Oficial da 
União proíbe a distribuição e 
a comercialização, em todo o 
território nacional, do lote nº 
02 (val.:19/11/2016) do pro-
duto geleia de morango, marca 
Piá, fabricado por Cooperativa 
Agropecuária Petrópolis Ltda.

De acordo com o texto, 
laudo emitido pelo Laborató-
rio de Saúde Pública de Santa 
Catarina detectou micélio de 

fungo (fungo filamentoso), 
presença de duas larvas mor-
tas (matéria estranha indicati-
va de falhas das boas práticas) 
e pelo de roedor inteiro (ma-
téria indicativa de risco acima 
do limite máximo de tolerân-
cia pela legislação vigente).

A Anvisa determinou ain-
da que a empresa promova o 
recolhimento de todo o esto-
que existente no mercado rela-
tivo ao lote da geleia.

Por meio de nota, a Coope-
rativa Agropecuária Petrópolis 
Ltda., detentora da marca Piá, 
informou que o problema já ha-
via sido detectado antes mesmo 

da decisão da Anvisa e que o 
lote foi totalmente recolhido do 
mercado no dia 25 de maio.

Ainda segundo o comuni-
cado, a origem do problema é 
a própria matéria prima utili-
zada na produção da geleia. 
“Os animais entram em conta-
to com o fruto nas lavouras, no 
momento da colheita, antes de 
sua transformação na indús-
tria. Durante o processamento 
na indústria, que atinge tem-
peraturas altas, são elimina-
dos os micro-organismos, 
mas as matérias estranhas 
que estão na matéria-prima 
podem permanecer”.

Já estão abertas as inscri-
ções para as vagas remanescen-
tes do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) no segundo 
semestre de 2016. As inscrições 
foram iniciadas nessa segun-
da-feira, 22. O prazo para os 
estudantes não graduados que 
tenham sido pré-selecionados 
no processo regular vai até o dia 

28. No dia 26, começam as ins-
crições para os estudantes gra-
duados pré-selecionados.

A inscrição é gratuita e fei-
ta exclusivamente pela internet, 
na página do FiesSeleção. Em 
seguida, o estudante deve aces-
sar o Sistema Informatizado do 
Fies e concluir sua inscrição em 
dois dias úteis subsequentes.

Pode se inscrever às va-
gas remanescentes o estudan-
te que tenha renda familiar 
mensal bruta per capita de até 
três salários mínimos, tenha 
participado do Enem a partir 
da edição de 2010 e obtido 
média igual ou superior a 450 
pontos e nota na redação su-
perior a 0.

Anvisa proíbe venda de geleia 
com larvas e pelo de roedor

Abertas as inscrições para as 
vagas remanescentes do Fies

PuBLICAdO NO dOu

FINANCIAmeNTO esTudANTIL
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Líderes europeus discutem o futuro 
da UE após a saída do Reino Unido
Merkel, Renzi e Hollande
debateram crescimento e 
segurança no continente

Da Agência Estado
 
Ventotene, Itália (AE) 

- O primeiro-ministro da 
Itália, Matteo Renzi, a chan-
celer da Alemanha, Angela 
Merkel, e o presidente da 
França, François Hollande, 
se reuniram ontem para 
discutir o futuro do proje-
to da União Europeia, após 
a decisão dos eleitores do 
Reino Unido de deixar o 
bloco. O trio colocou flores 
sobre o túmulo de Altie-
ro Spinelli no cemitério da 
ilha italiana de Ventotene.

 Spinelli era um inte-
lectual que foi um dos es-
critores de um manifesto 
que pedia nos anos 1940 
uma federação de estados 
europeus para conter o 
nacionalismo que levou à 
guerra. O Manifesto Ven-
totene é considerado uma 
inspiração para o federa-
lismo europeu.

 Renzi convidou Mer-
kel e Hollande para lem-
brar a Europa sobre os 
ideais dos fundadores da 
UE. O encontro tinha como 
intenção também discutir 
como fomentar o cresci-
mento econômico, reforçar 

a segurança e criar novas 
opções para a juventu-
de europeia, entre outros 
pontos. O local da reunião 
em si também foi simbóli-
co: a bordo do navio italia-
no Garibaldi, que coordena 
a operação de resgate de 
refugiados e imigrantes do 
bloco europeu. 

“Dois símbolos em um: 
valores idealistas e com-
promisso concreto”, afir-
mou Renzi nessa segun-
da-feira em sua newsletter 
semanal. Segundo ele, a in-
tenção é que a União Euro-
peia, após a saída do Reino 
Unido (o chamado Brexit), 
possa “relançar os podero-
sos ideais de unidade e paz, 
liberdade e sonhos, diálogo 
e identidade”.

 Merkel mostra-se pou-
co entusiasmada com a 
possibilidade de mudanças 
grandiosas na UE, preferin-
do fazer as coisas funciona-
rem melhor que buscando 
reformas estruturais. A 
França, por sua vez, busca 
maior integração e Hollan-
de é um forte defensor de 
uma união europeia nos 
esforços de defesa, como 
desejado pela Itália. Porém 
a campanha presidencial 
francesa pode atrapalhar 
esse esforço e deve repre-
sentar um impulso para o 
sentimento contra a UE.

Foto: Associated Press/Estadão Conteúdo

A imprensa americana se 
rendeu ao sucesso dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Após a 
cerimônia de encerramento 
no domingo (21) à noite, jor-
nais, rádios, canais de televi-
são e sites dos Estados Unidos 
destacaram a organização dos 
Jogos, o calor e a amizade do 
povo brasileiro, os resultados 
e recordes alcançados, em 
uma demonstração de que a 
mídia do país mudou sua per-
cepção em relação ao evento. 
Antes dos Jogos, o noticiário 
era dominado por previsões 
pessimistas, indicando que a 
competição poderia se trans-
formar em um grande fiasco.

A rede de televisão CBS 
publicou em sua página na 
internet 58 slides rotativos 

destacando a cantora Ro-
berta Sá evocando Carmen 
Miranda, figurantes forman-
do a imagem do Cristo Re-
dentor, os fogos de artifício 
e até curiosidades como, por 
exemplo, atletas britânicos 
usando tênis que emitiam 
intenso brilho durante a ceri-
mônia de encerramento.

Em matéria assinada pe-
los correspondentes Silvio 
Romero e Andrew Jacobs, o 
jornal The New York Times 
destacou que, apesar dos re-
ceios generalizados de que a 
cidade estaria despreparada, 
ou que a criminalidade e a de-
sorganização poderiam trans-
formar os Jogos Olímpicos em 
um constrangimento nacio-
nal, muitos brasileiros passa-
ram a ver os Jogos como “um 
triunfo e uma distração neces-
sários” para fugir dos proble-

mas econômicos e da agitação 
política. O mesmo artigo assi-
nala que, nos dias após a ceri-
mônia de abertura, as críticas 
de que os Jogos significaram 
o uso inadequado de dinhei-
ro público, em um momento 
de crise financeira do País, 
ficaram relegadas a segundo 
plano em decorrência de um 
sentimento comum de que o 
Brasil conseguiu superar os 
desafios logísticos, propor-
cionando ao maior evento es-
portivo do mundo a presença 
de meio milhão de visitantes, 
que acorreram ao Rio para 
assistir aos primeiros Jogos 
Olímpicos da América do Sul.

Em outra matéria, o 
jornal The New York Times 
menciona críticas aos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, como 
os gastos excessivos para o 
tamanho do orçamento da 

cidade. No entanto, o jornal 
diz que os Jogos alteraram 
profundamente a paisagem 
do Rio, dando oportunidade 
ao surgimento de um porto 
revitalizado, uma nova linha 
de metrô e de uma onda de 
projetos municipais que es-
tavam há muito parados na 
mesa dos administradores.

O jornal Los Angeles Ti-
mes colocou no alto de sua 
página na internet, em letras 
grandes, o seguinte título: “Os 
Jogos do Rio provaram ser 
um desafio, mas, no final, as 
coisas não foram tão ruins”. 
O jornal lembra o comporta-
mento da torcida que, em al-
guns casos, aplaudiu os maio-
res atletas do mundo, mas às 
vezes também vaiou, o que 
“mostra a característica exu-
berante do comportamento 
das multidões no Brasil”.

O encontro dos líderes ocorreu a bordo do navio italiano Garibaldi, que coordena a operação de resgate de refugiados e imigrantes

 Renzi disse que a Eu-
ropa quer “escrever um 
futuro capítulo”, após a 
saída do Reino Unido da 
UE, com foco na defesa co-
mum, na segurança e no 
crescimento econômico, 
especialmente para lidar 

com o desemprego entre 
os jovens. A autoridade 
italiana disse que a melho-
ra no setor de segurança e 
no compartilhamento de 
inteligência é uma “prio-
ridade absoluta” para a 
Europa no momento em 

que enfrenta a violência 
extremista.

Hollande ressaltou em 
particular a necessidade de 
esforços comuns de defesa 
europeia, depois de uma sé-
rie de ataques na França e em 
outros países do continente.

Após o encontro, Mer-
kel disse que a UE precisa 
aprofundar o compartilha-
mento de informação de 
inteligência a fim de comba-
ter as crescentes ameaças 
do terrorismo islâmico e da 
guerra civil síria.

Imprensa norte-americana destaca o
sucesso dos Jogos Olímpicos no Brasil

AVALIAÇÃo Do EVENtoSItUAÇÃo SE AGRAVA

José Romildo
Da Agência Brasil 

O jornal The Washington 
Post destacou, com uma foto 
ampliada da cerimônia de 
encerramento, que os Jogos 
Rio 2016 exibiram resultados 
brilhantes conquistados pelos 
atletas e também uma infini-
dade de contratempos, mas, ao 
final, a cidade anfitriã mostrou 
que está marchando em um 
“um caminho para uma vida 
feliz”. Segundo o jornal, os atle-
tas que desfilaram envoltos 
em ponchos de plásticos, por 
causa da chuva, distribuíam 
sorrisos, mostrando que a ce-
rimônia de encerramento foi 
um final adequado para uma 
Olimpíada que antes, em razão 
das dificuldades, “parecia ser 
uma subida íngreme”.

A revista Time observa 
que, em um evento que reú-
ne mais de 11 mil atletas de 
206 países, como os Jogos Rio 
2016, é normal esperar gran-
des coisas. A revista afirma, 
porém, que os Jogos Rio 2016 
apresentaram recordes espor-
tivos, estreias inacreditáveis 
e momentos surpreendentes, 
mesmo para um evento des-
sa dimensão. No que se refere 
ao Brasil, a revista cita como 
relevantes, entre outras con-
quistas,  as medalhas do fute-
bol e do vôlei de praia. Porém, 
destaca a vitória de Rafaela 
Silva, do judô, fato que obrigou 
o País a perceber a existência 
de cidadãos “por vezes esque-
cidos”.

Rafaela Silva é, conforme 
a revista, produto dos bairros 
de favelas onde a vida é dura, 
no Rio de Janeiro. “Ela trouxe 
ao Brasil sua primeira meda-
lha de ouro dos Jogos, e, com 
isso, demonstrou que a perse-
verança e o desempenho não 
são uma questão de dinheiro 
ou privilégio, mas de espírito”.

A versão americana do 
jornal britânico The Guardian 
destacou que, neste fim de se-
mana, “choveram” medalhas 
de ouro para os brasileiros 
em voleibol de praia, voleibol 
e futebol masculino. Com isso, 
segundo o jornal, parece que, 
no final, o Brasil finalmen-
te capturou na imaginação a 
existência dos Jogos Rio 2016. 

O jornal lembrou que, na noite 
do encerramento, os aplausos 
mais calorosos dos que esta-
vam no Maracanã foram des-
tinados aos voluntários e que 
esse comportamento “parece 
apropriado”, uma vez que eles 
(os voluntários) e também os 
atletas tiveram gestos e faça-
nhas que parecem ter ajuda-
do a “capturar a imaginação 
da cidade”.

O site da agência de no-
tícias Reuters afirmou que os 
brasileiros compareceram à 
cerimônia de encerramento 
dos Jogos com um sentimen-
to de “alívio” por terem con-
seguido realizar com compe-
tência a primeira Olimpíada 
da América do Sul. 

The Washington Post: “resultados brilhantes”

Não apenas jovens pro-
fissionais venezuelanos es-
tão migrando em busca de 
novas oportunidades, mas 
também homens e mulheres 
com mais de 50 anos estão 
cada vez mais entre aqueles 
que buscam uma nova vida 
em outro país.

A advogada Antonia Pé-
rez, de 58 anos, disse à Ansa 
que apesar de sua idade to-
mou a decisão porque está 
“cansada de passar trabalho 
por uma crise que rouba até 
os sonhos”.

“A situação está tão difí-
cil, dura e triste que não há 
um só dia em que a angús-
tia para comprar comida ou 
o medo que te matem por 
qualquer motivo não esteja 
presente”, contou Pérez.

Já o engenheiro de com-

putação Héctor Diáz, de 50 
anos, comentou que está dei-
xando a Venezuela em busca 
de um futuro melhor – e com 
a esperança de levar seus pa-
rentes em breve. 

O êxodo que começou em 
1984 se acentuou com a che-
gada de Hugo Chávez ao poder 
e se aprofundou nos últimos 
meses, após anos seguidos de 
crise econômica e social, que 
fez com que a inflação na Ve-
nezuela seja, de acordo com 
alguns analistas locais, de 
700% até o fim do ano.

A escassez de alimen-
tos e produtos básicos, além 
da insegurança - a taxa de 
homicídios no fim de 2015 
era de 90 para cada 10 mil 
habitantes de acordo com 
dados da ONG Observatório 
Venezuelano sobre Violência 
- empurram o fenômeno da 
migração para níveis ainda 
mais altos.

Crise leva venezuelanos 
a fugirem para exterior

Fortes chuvas matam
40 pessoas na Índia
Da Agência Estado

Lucknow, Índia (AE) - Ao 
menos 40 pessoas morreram 
e milhares tiveram que ser 
retiradas de suas casas em 
meio a inundações causadas 
pelas fortes chuvas em diver-
sas áreas da Índia Central e 
Oriental, disseram autorida-
des nessa segunda-feira. 

Dias de fortes chuvas 
levaram o Rio Ganges e seus 
afluentes a transbordarem 
durante as últimas 48 horas 
em cerca de 20 bairros nos 
estados de Madhya Pradesh, 
Bihar e Uttar Pradesh.

De acordo com as auto-
ridades, ao menos 17 pes-
soas morreram em Madhya 
Pradesh, 14 em Bihar e 
nove em Uttar Pradesh de-
vido a afogamentos, curto 
circuito ou lesões de casas 
que desabaram.

Na cidade de Allahabad, 
a água do Ganges entrou em 
muitas áreas residenciais, 
forçando as pessoas a saí-
rem de suas casas para áre-
as mais seguras. Cerca de 12 
mil pessoas foram retiradas 
de lugares baixos em aldeias 
vizinhas, disse o governo em 
comunicado. 

Milagros Rodríguez
Da Agência Brasil
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Multas de trânsito 
terão reajuste a 
partir de novembro

Síndrome atinge mais mulheres na pós-menopausa

Apneia do sono
17

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

As mudanças caracterís-
ticas no corpo das mulheres 
no período da menopausa e, 
principalmente, o aumento 
da circunferência da cintura 
podem provocar a síndrome 
da apneia obstrutiva do sono 
(SAOS), um mal que acarreta 
danos à saúde como disfun-
ções cardiovasculares e altera-
ções neurológicas.

A constatação é de uma 
pesquisa do Departamento de 
Psicobiologia da Escola Paulis-
ta de Medicina (EPM/Unifesp) 
– Campus São Paulo, que ser-
viu de base para a tese de dou-
torado do farmacêutico Daniel 
Ninello Polesel.

A síndrome atinge tanto 
homens quanto mulheres e 
tem grande incidência entre 
os obesos. “O acúmulo de gor-
dura em especial na região ab-
dominal comprime os órgãos 
internos e, no momento em 
que a pessoa está dormindo, 
ela relaxa a musculatura di-
ficultando o ato de respirar”, 
disse o farmacêutico.

Segundo ele, existem 
tratamentos como o uso de 
máscara, o CPAP (Continuous 
Positivo Airway Pressure, 
que significa pressão positiva 
contínua das vias aéreas). “É 
uma espécie de ventilador que 
manda o ar para dentro do or-
ganismo”, explicou o pesquisa-
dor.

Polesel contou que, entre 
julho e dezembro de 2007, a 
Unifesp acompanhou o com-
portamento do sono de 1.056 
pessoas de ambos os sexos, 
verificando que havia mais 
casos entre os homens (40%) 
ante 26,1% das mulheres. Mas 
o foco do estudo foi compro-
var a evidência científica so-
bre a prevalência do distúrbio 
entre as mulheres no período 
da pós-menopausa, quando 
há uma queda nos hormônios 
femininos.

Para isso, a pesquisa teve 
a participação de 407 mulhe-
res voluntárias com idades 
entre 20 e 80 anos que foram 
submetidas a exames de po-
lissonografia. Nesses exames, 
são colocados eletrodos na re-
gião da cabeça e uma cinta na 
região do tórax que permitem 
acompanhar as variações que 
ocorrem durante o sono. Do 
total avaliado, 268 mulheres 
estavam na pré-menopausa, 
43 na pós-menopausa recente 
(até cinco anos da menopau-
sa) e 96 na pós-menopausa 
tardia (mais de cinco anos da 
menopausa).

Em 68,4% dos casos, o 
tipo mais grave desse distúrbio 
de sono estava no grupo da pós-
menopausa tardia. Também 
foi verificada maior incidência 
entre as voluntárias com a cin-
tura medindo 87,5 centíme-
tros. De acordo com Polesel, 
o resultado levou a algumas 
considerações importantes 
para a avaliação clínica como 
o fato de que a circunferência 
abdominal é mais relevante do 
que o Índice de Massa Corpó-
rea (IMC). Há mais chances de 
uma pessoa com acúmulo de 
gordura na cintura vir a sofrer 
a síndrome do que outra com a 
massa corporal bem distribuí-
da, ainda que esta esteja acima 
do peso ideal. O pesquisador 
destaca, no entanto, que a per-
da de peso sempre ajuda a mi-
nimizar os riscos de distúrbios 
na saúde.

Parecer que possibilita o 
pagamento pelo INSS de salá-
rio-maternidade a mães indí-
genas menores de 16 anos foi 
aprovado pela Procuradoria-
Geral Federal.

A decisão considerou as 
condições sociais, econômi-
cas e culturais peculiares dos 
povos indígenas, em que as 
crianças são, desde cedo, 
integradas ao processo de 
sociabilidade econômica, 
participando das atividades 
produtivas de suas comuni-
dades.

O parecer foi elaborado 
em conjunto entre as Procu-
radorias Federais Especializa-
das da Funai e do INSS, além 
de representantes do Depar-
tamento de Consultoria e 

Contencioso da Procurado-
ria-Geral Federal. Os indíge-
nas têm acesso aos benefícios 
do INSS na condição de segu-
rado especial que desempe-
nha atividade rural em regi-
me de economia familiar.

Para se chegar à conclu-
são, foram consideradas de-
cisões estabelecidas pela Jus-
tiça Federal e pelo Supremo 
Tribunal Federal, concedendo 
o benefício a indígenas me-
nores de 16 anos, fundamen-
tadas em laudos antropológi-
cos que demonstram que as 
formas de organização social 
próprias desses povos permi-
tem a admissão de responsa-
bilidade laborativa às jovens 
indígenas, bem como o ca-
samento em idade próxima 

à primeira menstruação. No 
parecer, também foi levado 
em consideração o fato de 
que a norma constitucional 
que veda o trabalho a meno-
res de 16 anos por ter o obje-
tivo de proteger a criança e o 
jovem não pode vir a prejudi-
car as mães indígenas meno-
res de 16 anos, nos casos em 
que estas teriam o direito ao 
benefício, mas ainda não te-
riam atingido a idade regula-
mentada por lei.

Idade
As divisões em grupos 

etários das sociedades indíge-
nas possuem outra lógica de 
classificação, dependendo, 
em quase sua totalidade, da 
consagração em ritos de pas-

sagem, que os qualifica para 
desempenhar novas funções 
em suas comunidades. Após 
os rituais, que podem ocorrer 
antes dos 16 anos, meninas 
e meninos são considerados 
aptos para o casamento.

Sendo assim, e estando a 
jovem mãe indígena inserida 
no trabalho comunitário, a 
compreensão é de que o be-
nefício previdenciário do sa-
lário-maternidade deverá ser 
concedido mesmo antes dos 
16 anos, pois seu trabalho co-
munitário rural a caracteriza 
como segurada especial, e o 
casamento, considerado pela 
sociedade envolvente como 
precoce, está dentro dos cos-
tumes e tradições dos povos 
indígenas.

INSS deverá pagar salário-maternidade
MÃES INDÍGENAS COM MENOS DE 16 ANOS

Bianca Paiva 
Correspondente da Agência Brasil

O funcionamento da 
única instituição de pesqui-
sa no interior da Amazônia 
está ameaçado pela crise 
econômica. Desde o ano 
passado, o Instituto de De-
senvolvimento Sustentável 
Mamirauá, localizado no 
município amazonense de 
Tefé, enfrenta uma redução 
de mais de 60% no repasse 
de recursos do Governo Fe-
deral. Em 2015, a expectati-
va era de receber cerca de 
R$ 27 milhões, mas foram 
repassados R$ 16 milhões. 
Este ano, a previsão da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
é de R$ 9 milhões.

De acordo com o dire-
tor-geral do instituto, Hel-
der Lima de Queiroz, para 
reduzir os custos foi ne-
cessário demitir 42% dos 
integrantes da entidade, 
cerca de 75 pessoas, entre 
pesquisadores, bolsistas e 
funcionários. A diminuição 
do quadro de pessoal tam-
bém causou impacto nas 
pesquisas.

“Isso causou um impac-
to enorme nas nossas ativi-
dades, porque são pessoas 
que eram importantes para 
conduzir as pesquisas que a 
gente realiza. Ainda assim, 
mesmo que essas pesso-
as tivessem sido mantidas 
dentro da instituição, com a 
ausência de recursos a gen-

te teve que paralisar alguns 
projetos”, diz Queiroz. Ele 
acrescenta que aproximada-
mente 65% dos projetos ti-
veram de ser cancelados ou 
suspensos. “Isso significa, 
em termos absolutos, que 
mais de 50 projetos foram 
paralisados ou tiveram uma 
redução muito brusca de 
suas atividades de campo ou 
de laboratório”.

A falta de recursos e 
de pessoal também provo-
cou o fechamento de sete 
das 12 bases de campo do 
Instituto Mamirauá. Helder 
de Queiroz destaca que os 
projetos mais prejudicados 
são aqueles que orientam 
as comunidades que vivem 
no interior da floresta a ex-

plorar os recursos naturais 
de forma sustentável. “Es-
sas são pesquisas que con-
sidero importantes porque 
estão na base da economia 
de subsistência das peque-
nas comunidades rurais da 
Amazônia. Para poder dizer 
às populações: ‘olha, vocês 
podem abater ou pescar 
tanto por cento dos animais 
que encontrarem’, a gente 
precisa executar uma série 
de atividades de investiga-
ção científica em campo”, 
afirma.

O Instituto Mamirauá foi 
criado há 17 anos e é uma or-
ganização social fomentada e 
supervisionada pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

(MCTIC). A instituição de-
senvolve seus projetos de 
pesquisa nas reservas Ma-
mirauá e Amanã, na região 
do Médio Solimões, que têm 
área de mais de 3,470 mi-
lhões de hectares.

Em nota, o Ministério da 
Ciência diz considerar que os 
repasses financeiros a serem 
feitos ainda em 2016, no va-
lor de quase R$ 9 milhões, 
vão permitir a continuidade 
dos projetos em andamento 
e das atividades do instituto. 
O MCTIC também informa 
que está comprometido com 
a recomposição orçamentá-
ria ainda neste ano e traba-
lha com o cenário de aumen-
to no orçamento da pasta 
para 2017.

Crise reduz os recursos do Mamirauá
ÚNICO ÓRGÃO DE PESQUISA DO INTERIOR DA AM

Trabalho comunitário rural caracteriza as jovens mães indígenas como seguradas especiais e aptas a receber benefício previdenciário antes dos 16 anos

FOTO: Divulgação/Funai
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Multas de trânsito terão reajuste
Infração gravíssima 
passará de R$ 191,54 para 
R$ 293,47, diz o Denatran

A partir de 1º de no-
vembro de 2016, os valores 
das multas por infrações de 
trânsito terão aumento. Os 
ajustes serão realizados com 
base em alteração no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
por meio da Lei Federal nº 
13.281, sancionada em 4 de 
maio deste ano.

A infração gravíssima, 
que antes tinha multa no va-
lor de R$ 191,54, passará a 
custar R$ 293,47. Já as mul-
tas consideradas graves serão 
ajustadas para R$ 195,23. An-
teriormente, o valor desta pe-
nalidade era de R$ 127,69.

Para infração média, o 
valor passa de R$ 85,13 para 
R$ 130,16. Já as infrações le-
ves, que custavam R$ 53,20, 
passam a totalizar R$ 88,38. 
Desde quando o CTB entrou 
em vigor, as multas não eram 
reajustadas.

O coordenador-geral de 
Planejamento Operacional 
do Denatran, Carlos Magno, 
esclarece como é distribuída 
a receita arrecadada com a 
cobrança das multas de trân-
sito. “O artigo 320 do Código 
de Trânsito Brasileiro é bem 
claro quanto à aplicação da 
receita decorrente da arre-
cadação de multas de trân-
sito, devendo ser destinadas 
a atender exclusivamente 
a despesas públicas como 
sinalização, engenharia de 
tráfego, engenharia de cam-
po, policiamento, fiscaliza-
ção e educação de trânsito. 
As receitas não podem ser 
aplicadas em outras finalida-
des, em outras situações que 
não sejam essas”, explicou o 
coordenador.

Além disso, o órgão de 
trânsito arrecadador é obri-
gado a repassar 5% do valor 
ao Fundo Nacional de Segu-
rança e Educação de Trânsi-
to (FUNSET). A ação está de 
acordo com os termos do pa-
rágrafo único do art. 320 do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

Cartilha
Para orientar os órgãos 

de trânsito, o Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran) indica a “Cartilha de 
Aplicação de Recursos Arreca-
dados de Multas de Trânsito”, 
material que tem como base a 
portaria nº 407 de 2011.

“Nós levamos em consi-
deração toda a necessidade 
de estabelecer um instru-
mento normativo que disci-
plina a aplicação da receita 
arrecadada das cobranças de 
multas de trânsito de forma 
que tem uma fundamentação 
mais apropriada para inter-
pretar o artigo 320 do CTB”, 
explicou Carlos Magno.

Portanto, nessa cartilha, 
são elencadas as despesas pú-
blicas, os elementos de despe-
sas com sinalização, com en-
genharia de tráfego, de campo, 
de policiamento, fiscalização e 
a educação de trânsito.

Multas graves 

serão ajustadas 

para R$ 195,23. 

Anteriormente, 

o valor da 

penalidade era 

de R$ 127,69

Multas de trânsito são destinadas para serviços de engenharia de tráfego, campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito

Foto: Reprodução/Internet

Os participantes do 
III Congresso Internacio-
nal de Literatura e Eco-
crítica (CILE 2016) podem 
escolher um dos quatro 
minicursos da programa-
ção nas áreas de ecocrí-
tica, jornalismo, direito 
e ética ambiental. Eles 
serão ministrados por 
professores, pesquisado-
res e escritores de ficção 
ambiental. 

“O público-alvo 
são profissionais da 
Educação, da Comu-
nicação e das Ciências 
Humanas já que a pro-
posta do congresso é 
interdisciplinar. O ob-
jetivo comum é a ética 
ambiental em favor dos 
seres humanos, não hu-
manos e da natureza”, 
destaca a professora 
Zélia Bora, organizado-
ra geral do evento.

O minicurso Refle-
xões sobre meio am-
biente e desenvolvi-
mento será ministrado 
pelo poeta peruano 
Félix Hugo Noblecilla e 
pela professora Fernan-
da Cristina de Oliveira. 
Animais e literatura 
será coordenado pela 
professora Evely Vânia 
Libanori da Universida-
de Estadual de Marin-
gá. O professor Simão 
Farias Almeida da Uni-
versidade Federal de 
Roraima vai ministrar 
o minicurso Jornalismo 
ambiental ecocêntri-
co: da pauta à edição. 
Ética ambiental e ética 
animal será tema do 
minicurso apresentado 
pela professora Hél-
cia Macedo do Centro 
Universitário Unipê de 
João Pessoa.

Segundo Simão Fa-
rias, a proposta do mini-
curso sobre jornalismo 
ambiental é valorizar 
as diversas perspectivas 
políticas, econômicas, 
científicas e ecológicas 
na reportagem, consi-
derando a subjetivida-
de da natureza além da 
objetividade jornalísti-
ca. 

“O propósito é dia-
logar sobre as possibili-
dades da conscientiza-
ção do ser humano em 
relação ao meio am-
biente e aos animais”, 
reforça Hélcia Macedo, 
ministrante do minicur-
so de ética ambiental.

Os minicursos acon-
tecem em dois dias du-
rante o evento no perío-
do da manhã ou tarde. 
A escolha é feita no ato 
de inscrição no hall do 
Centro de Ciências Hu-
manas, Letras e Artes da 
UFPB. Confira detalhes 
da programação geral 
em http://www.ecocri-
tica.com.br/index.php/
pt-br/programacao.

CiLE 2016
O Congresso acon-

tece de 29 a 31 de 
agosto no Centro de 
Ciências Humanas, Le-
tras e Artes da Univer-
sidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Durante o 
evento serão realizados 
lançamento de livros, 
exibição e debate do 
filme O Sal da Terra so-
bre a fotografia de Se-
bastião Salgado, mesas 
redondas, comunica-
ções individuais e apre-
sentação da Associação 
Brasileira de Literatura 
e Ecocrítica.

Evento vai oferecer 
minicursos na capital

ConGRESSo intERnACionAL

Três editais de processo 
seletivo para conciliadores es-
tão abertos na Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB). Ao todo são 
21 vagas para atuação ime-
diata e aproximadamente 50 
para formação de cadastro 
de reserva. Os editais foram 
publicados pelo Centro Judi-
ciário de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidadania (CE-
JUSC), em João Pessoa; pela 
9ª Vara Federal, em Campina 
Grande – PB; e pela 14ª Vara 
Federal, em Patos - PB.

A nova Central de Conci-
liações (CEJUSC), está com ins-
crições abertas até o dia 2 de 
setembro, oferecendo 10 vagas 
para conciliadores voluntários. 
Os 20 primeiros aprovados se-
rão convocados para participar 
do “Curso de Formação de Con-

ciliadores” e, em seguida, para 
participar do Estágio Prático 
Supervisionado. As inscrições 
deverão ser realizadas pelo 
site da JFPB, no link “Seleção de 
Conciliadores” em “Formulário 
de Inscrição”. 

O Juizado Especial Fede-
ral da 9ª Vara na Subseção de 
Campina Grande - PB oferece 
10 vagas e cadastro de reserva 
para os candidatos classifica-
dos da 11ª até a 30ª coloca-
ção. As inscrições estão aber-
tas até 26 de agosto na sede da 
Justiça Federal em Campina 
Grande.  A 14ª Vara Federal 
em Patos – PB, por sua vez, 
abriu seleção de conciliador 
voluntário para preenchi-
mento imediato de vaga para 
atuação no Juizado Especial 
Federal Cível.

Justiça Federal na PB
oferta mais de 20 vagas

ConCiLiAdoRES

O vice-presidente de Ha-
bitação da Caixa Econômica 
Federal, Nelson Antônio de 
Souza, garantiu que não fal-
tarão recursos para habita-
ção neste ano. “Temos R$ 54 
bilhões para serem aplicados 
no segundo semestre. Sendo 
R$ 16 bilhões para habitação 
de mercado e R$ 38 bilhões 
para habitação social”, infor-
ma Nelson Souza.

Reconhecido como prin-
cipal segmento de crédito da 
Caixa, a habitação pretende 
chegar ao segundo semestre 
de 2016 com parte dos R$ 
93,7 bilhões garantidos em 
recursos para investimen-
tos no setor. De acordo com 
dados do balanço semestral 
do banco, as contratações 

da carteira de crédito habi-
tacional somaram R$ 38,1 
bilhões no primeiro semes-
tre de 2016, dos quais R$ 
29,9 bilhões com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), incluindo 
subsídios, e R$ 7,1 bilhões 
com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (CAIXA/SBPE), 
além de R$ 1,1 bilhão contra-
tados com outros recursos.

A Caixa continua líder no 
segmento de habitação, com 
66,7% de participação no 
mercado; número que evoluiu 
7,2% nos últimos 12 meses. 
“Se considerarmos somente a 
habitação social, temos mais 
de 90% de participação no 
mercado”, ressalta Souza.

Caixa garante R$ 54 bi 
no segundo semestre

FinAnCiAmEntoS imobiLiÁRioS

medalhista vai 
leiloar o prêmio

O polonês Piotr Malachowsk, 
medalha de prata no lançamento 
de disco, resolveu usar seu prêmio 
dos Jogos Olímpicos para o bem: 
ele vai leiloar a medalha para pa-
gar o tratamento de um menino 
com câncer. A criança sofre de re-
tinoblastoma, um câncer na retina 
que só atinge crianças com menos 
de cinco anos e, para se curar, pre-
cisa ir para Nova York. Em seu Fa-
cebook, ele escreveu que, apesar 
de não ter ganhado o ouro, ele tem 
uma chance de aumentar o valor 
da medalha que ganhou. “No Rio 
eu lutei pelo ouro. Hoje, eu apelo 
a todos, vamos lutar juntos sobre 
algo que é ainda mais preciso: a 
saúde deste fantástico rapaz”.

Entidades denunciam 
assassinato no pA

Organizações da sociedade 
civil divulgaram nota pública de-
nunciando o assassinato do traba-
lhador rural Ronair José de Lima, 
41 anos, e cobrando uma atuação 
conjunta dos órgãos fundiários, a 
polícia e a justiça para encontrar e 
responsabilizar os autores do cri-
me: ele foi morto a tiros no último 
dia 4, no Complexo Divino Pai Eter-
no, localizado no município de São 
Félix do Xingu, Estado do Pará (PA).

Quilombo luta para 
manter ações no RJ

Artistas, ativistas e qui-
lombolas voltam a se reunir hoje 
(20) em torno da cozinha de dona 
Tina, 72 anos, na Comunidade Qui-
lombola Sacopã, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Em vez da tradicional 
feijoada acompanhada de roda de 
samba – proibidas pela Justiça – 
a atração deste sábado é o cozido 
da matriarca, que será preparado 
para um grupo disposto a protes-
tar contra decisão judicial de pe-
nhora de bens do líder Luiz Sacopã, 
73 anos, multado por fazer “ativi-
dades comerciais” na comunidade, 
incrustada em um parque natural 
municipal no bairro.

Candidato a vereador 
tenta furtar banco

O candidato a vereador pelo 
Partido Republicano Brasileiro (PRB) 
Eduardo Caetano dos Santos, de 35 
anos, foi um dos três presos em fla-
grante por furto qualificado a uma 
agência bancária neste domingo, 
21, em Pinheiros, na zona oeste da 
capital paulista. Da coligação “Ho-
nestidade e Competência”, Santos é 
candidato no município de Vargem 
Grande Paulista, na Região Metro-
politana de São Paulo, e apareceria 
na urna como “Bolinha”.

neymar e bruna 
jantam juntos

Existe uma forte corrente 
no meio artístico tentando reunir 
Neymar e Bruna Marquezine mais 
uma vez. O ex-casal, que já foi e 
voltou inúmeras vezes, parece ter 
tido uma nova recaída neste fim 
de semana. Tudo começou quando 
Neymar ‘foi pra galera’ no sábado, 
20, após conquistar a medalha de 
ouro pela Seleção Brasileira de fu-
tebol. E foi em direção a Bruna, que 
estava na arquibancada. Domingo, 
21, os dois estiveram com Luciano 
Huck, Thiaguinho e Fernanda Souza 
no Maracanãzinho para assistir à 
final do vôlei masculino. Sentaram 
distantes, mas estavam lá, juntos.
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Paraíba mantém 2a menor taxa do Nordeste, revela IBGE

Desemprego
Mesmo no pior cenário de 

recessão da economia nacio-
nal, o Estado da Paraíba man-
teve a segunda menor taxa de 
desocupação da região Nor-
deste no 2º trimestre deste 
ano. Dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), 
divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) na última semana, 
mostram que a taxa de deso-
cupação ficou em 10,7% no 
trimestre, encerrado em ju-
nho deste ano. A Paraíba man-
teve também taxas inferiores 
à da região Nordeste (13,5%) 
e a do País (11,3%). O Estado 
teve apenas índice maior que 
o Piauí (9,9%).

No ranking do PNAD 
Contínua da região Nordeste, 
os estados da Bahia (15,5%), 
Pernambuco (14%) e Alago-
as apresentaram as maiores 
taxas de desocupação no se-
gundo trimestre deste ano. 
(Veja o ranking completo no 
quadro abaixo).

Já na comparação com 
o segundo trimestre do ano 
passado, a Paraíba regis-
trou o menor crescimento 
na taxa de desocupação no 
2º trimestre deste ano entre 
os nove estados da região 
Nordeste. Enquanto a Para-
íba subiu 1,6 ponto percen-
tual (passou de 9,1% para 
10,7%), os outros oito esta-
dos tiveram crescimentos 
bem maiores. O Estado de 
Pernambuco, por exemplo, 
registrou o maior crescimen-
to na taxa de desocupados 
(4,9 pontos percentuais), 
elevando de 9,1% para 14%, 

Economia crescerá 
1,2%, diz mercado

INSS: sai portaria 
sobre benefícios

Saques de PIS-Pasep 
sobe para 885 mil 

Balança: superávit 
é US$ 541 milhões 

Olimpíada desacelera 
a venda de veículos

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
informaram que a projeção de cres-
cimento da economia brasileira em 
2017 passou de 1,1% para 1,2%. 
Para 2016, elas mantêm a estima-
tiva de encolhimento da economia. 
A projeção de queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzidos no 
País, permanece em 3,20% para 
2016. As estimativas fazem parte 
de pesquisa feita todas as semanas 
pelo BC sobre os principais indica-
dores da economia. O levantamento 
é divulgado às segundas-feiras no 
boletim Focus.

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) publicou no Diário 
Oficial da União (DOU) portaria com 
procedimentos relacionados à revi-
são administrativa dos benefícios 
auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez que foram restabelecidos 
por decisão judicial. O pente-fino 
na concessão desses dois bene-
fícios foi anunciado pelo Governo 
Michel Temer no início de julho e 
está previsto na Medida Provisória 
739/2016.

O número de saques do pro-
grama PIS-Pasep chegou a quase 
885 mil operações entre novembro 
de 2015 e julho deste ano, infor-
mou nessa segunda-feira, 22, a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). O dado representa aumen-
to de 65% em relação ao período 
entre novembro de 2014 e julho de 
2015 (um incremento de 349 mil 
saques). A STN atribui o resultado 
à realização de uma campanha de 
divulgação, efetuada durante o 
período de apuração das retiradas. 
Os beneficiários sacaram os valo-
res de cotas disponíveis em suas 
contas individuais em agências 
do Banco do Brasil (BB) e da Caixa 
Econômica Federal.

A balança comercial brasileira 
anotou um superávit de US$ 541 mi-
lhões na terceira semana de agosto, 
de acordo com dados divulgados 
nessa segunda-feira, 22, pelo Minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC). Entre os dias 15 
e 21 deste mês, as exportações 
somaram US$ 3,557 bilhões e as 
importações totalizaram US$ 3,016 
bilhões. No acumulado do mês até 
agora, o saldo é positivo em US$ 
2,862 bilhões, resultado de vendas 
de US$ 11,496 bilhões e compras de 
US$ 8,634 bilhões. 

O presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Antonio Me-
gale, afirmou ontem que as vendas de 
veículos ao mercado interno apresen-
taram pequena desaceleração neste 
mês de agosto, passando da média 
diária de 8 mil para 7,8 mil unidades. 
Para ele, esse desempenho mais fraco 
não é uma tendência de piora, apenas 
uma parada momentânea dos negó-
cios por conta da Olimpíada Rio 2016. 
Com o término do evento, acredita 
Megale, o consumidor deverá voltar a 
procurar as concessionárias e aju-
dar a manter a estabilidade.

FOtO: Reprodução/Internet

no período. Outros estados 
da região também tiveram 
crescimento bem acima da 
Paraíba como Sergipe (3,5 
p.p), passando de 9,1% para 
12,6%, e o Maranhão que au-
mentou em 3p.p. sua taxa de 
desocupados, passando de 
8,8% para 11,8%. A média 
da taxa de desocupação do 
Nordeste apresentou avanço 
de 2,9 pontos percentuais 
(de 10,3% para 13,2%), en-
quanto o País subiu de 3p.p., 
de 8,3% para 11,3%. A popu-
lação economicamente ativa 
da Paraíba é de 1,509 milhão 
de trabalhadores e encerrou 
o 2º trimestre com rendi-
mento médio de R$ 1.266. 

Regiões
As cinco regiões do País 

viram crescimento no desem-
prego na comparação entre os 
segundos trimestres. A piora 
foi mais acentuada no Sudes-
te, cuja taxa média passou de 
8,3% para 11,7% — portan-
to, acima da média nacional 
(11,3%), chegou a 13,2%. Na 
região Norte, a taxa de desocu-
pação foi de 8,5% para 11,2%; 
no Nordeste, de 10,3% para 
13,2%; no Sul, de 5,5% para 
8,0%; e no Centro-Oeste, de 
7,4% para 9,7%. 

Por sexo, a taxa de deso-
cupação nacional foi de 9,9% 
para homens e de 13,2% para 
mulheres. A região Norte re-
gistrou a maior diferença (6 
pontos percentuais maiores 
para as mulheres), enquan-
to o Sudeste teve a menor 
diferença (2,9 pontos per-
centuais para as mulheres). 
As mulheres na Paraíba têm 

SERvIço

TAXA DE DESoUPAçÃo No 2o TRIMESTRE No NE 
Estados    Taxa de desocupação
Piauí------------------------------------------------------9,9%
PARAÍBA-------------------------------------------------10,7%
Ceará----------------------------------------------------11,5%
Maranhão------------------------------------------------11,8%
Sergipe--------------------------------------------------12,6%
Rio G. do Norte------------------------------------------13,5%
Alagoas--------------------------------------------------13,9%
Pernambuco---------------------------------------------14%
Bahia----------------------------------------------------15,4%
Média da região-----------------------------------------13,2%

Fonte: IBGE/Pnad Contínua

12,3% na taxa de desocupa-
ção, enquanto os homens en-
cerraram com 9,6%. 

Rendimento real
O maior rendimento mé-

dio real dos trabalhadores foi 
registrado no Distrito Federal 
(R$ 3.679), seguido por São 
Paulo (R$ 2.538) e Rio de Ja-
neiro (R$ 2.287). A média do 
País foi de R$ 1.972. Já os me-
nores rendimentos foram con-
tabilizados no Maranhão (R$ 
1.072), na Bahia (R$ 1.285) e 
no Ceará (R$ 1.296).

População paraibana que está inserida no mercado teve rendimento médio de R$ 1.266 no 2o trimestre

A edição 2016 da Expo-
feira Paraíba Agronegócios foi 
lançada nessa segunda-feira 
(22), na sede da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Pa-
raíba (Faepa), em João Pessoa. 
O presidente da Faepa, Mário 
Borba, o secretário do Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca, Rômulo Montene-
gro, e o superintendente do 
Sebrae Paraíba, Walter Aguiar, 
apresentaram o evento que 
deverá reunir um público de 
15 mil pessoas e gerar negó-
cios em torno de R$ 4 milhões, 
entre os dias 18 e 25 de se-
tembro. Durante a feira, cerca 
de 800 produtores rurais de-
verão participar das oficinas e 
palestras que serão oferecidas 
pelo Sebrae.

“O agronegócio é um seg-
mento muito importante e 
que precisa da parceria dessas 
instituições para se desenvol-
ver cada vez mais. Precisamos 
avaliar a chegada das águas do 
rio São Francisco não apenas 
para abastecer as cidades, mas 
também para desenvolver 
economicamente as regiões 
mais secas. Acredito na parce-
ria das instituições que estão 
participando deste evento”, 
destacou o superintendente 
do Sebrae Paraíba. Ele ainda 
acrescentou que durante a 
Expofeira, o Sebrae irá ofe-
recer oficinas e palestras aos 
produtores rurais, abordando 
os seguintes temas: aquicul-

tura, apicultura, ovinocapri-
nocultura, avicultura, Sertão 
Empreendedor e cachaça. A 
previsão é que cerca de 800 
produtores participem destas 
capacitações, durante os oito 
dias de evento.  O Senar e a 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB-PB) também 
oferecerão capacitações.

Durante o lançamento, o 
presidente da Faepa ressaltou 
a importância da agropecuária 
para o País, no momento de di-
ficuldade econômica. “A Paraí-
ba tem um grande potencial na 
fruticultura, na cana-de-açúcar. 
O que precisamos é criar opor-
tunidades e gerar desenvolvi-
mento para que a agropecuária 
se torne uma atividade mais lu-
crativa, destacou Mário Borba.

O secretário Rômulo 
Montenegro ressaltou a im-
portância do evento para a 
aproximação dos envolvidos 
no setor, a apresentação de 
novas tecnologias, além das 
discussões, oficinas e pales-
tras realizadas. “A Feira cria 
um momento para o agri-
cultor adquirir novas forças. 
Eventos como este precisam 
ser replicados para todo dia 
aprendermos mais”, disse. Ele 
também afirmou que a agro-
pecuária é um dos setores que 
mais avançou tecnologica-
mente nos últimos anos e em 
setores estratégicos, como no 
de grãos e no sucroenergético.

A Expofeira é realizada 

pelo Governo da Paraíba, com 
o apoio do Sebrae, Sistema 
Faepa/Senar-PB e Banco do 
Nordeste/Governo Federal. 
São parceiros da iniciativa 
a Associação Paraibana dos 
Criadores de Caprinos e Ovi-
nos (Apacco), Associação Bra-
sileira dos Criadores de Sindi 
(ABCSindi), o Kennel Clube da 
Paraíba, Sociedade Rural da 
Paraíba, Sistema OCB/SESCO-
OP-PB, Associação Paraibana 
dos Criadores de Cavalo Man-
galarga Marchador.

A Expofeira acontece-
rá no Parque de Exposições 
Henrique Vieira de Melo, 
em João Pessoa, e deverá 
apresentar cerca de 1,7 mil 
animais de várias raças  de 
estados brasileiros, entre 
caprinos, ovinos, bovinos e 
cães. Além da comercializa-
ção de produtos e serviços 
e animais, os organizadores 
esperam um público de 15 
mil pessoas. Durante o even-
to também serão realizadas 
a IV Exposição Nacional de 
Cabras Leiteiras, o Campe-
onato Nordestino de Cavalo 
Mangalarga Marchador, a III 
Copa Paraíba – Competição 
de Cães Agility, além dos lei-
lões de animais. O primeiro 
será de caprinos e ovinos, 
depois será a vez do leilão 
de gado Sindi – Pompeu 
Borba e, por fim, a Emepa 
realiza o leilão de gados Gir, 
Guzerá e Sindi.

Expofeira deverá capacitar 
800 produtores paraibanos

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa 
(Sine-JP) anunciou, nessa se-
gunda-feira (22), 100 opor-
tunidades de emprego capta-
das com diversas empresas 
para esta semana. Confira a 
lista de postos de trabalho no 
link http://goo.gl/K7W0zc

Há cinco vagas para me-
cânico de automóveis, duas 
delas são para trabalhar com 
veículos pesados e uma re-
quer experiência com peças 
de carros; todas precisam de 
seis meses de experiência. 
Há uma vaga para técnico 
ambiental, que requer for-
mação em técnico em meio 
ambiente e um ano de ex-
periência. Duas vagas para 
técnico de refrigeração, com 

seis meses de experiência 
e que tenha o curso atuali-
zado. E há ainda duas vagas 
para técnico eletrônico, onde 
uma requer CNH A e um ano 
de experiência e a outra é 
para técnicos em segurança 
eletrônica com seis meses de 
experiência. 

O Sine-JP está localizado 
na Avenida Cardoso Vieira, 
85, Varadouro, e atende das 
8h às 14h, de segunda a sex-
ta-feira. O trabalhador deve 
apresentar RG, CPF e Cartei-
ra de Trabalho. Para concor-
rer às oportunidades em que 
o empregador exige apenas 
o currículo, o interessado 
deve enviá-lo para o endere-
ço sinejp.imo@joaopessoa.
pb.gov.br.

Sine oferece 100 vagas 
de empregos na capital

Retração na indústria 
da construção persiste

MErcaDO DE traBalhO

A indústria da cons-
trução continua operando 
abaixo do usual, mas o rit-
mo de queda da atividade 
do setor vem desacelerando 
desde janeiro. 

É o que mostra a Sonda-
gem Indústria da Construção 
de julho, divulgada nessa 
segunda-feira, 22, pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). No mês passado, o 
índice de evolução do nível 

de atividade ficou em 42,3 
pontos, após ter registrado 
41,2 pontos em junho e 40,1 
pontos em maio. Já o índice 
do número de empregados 
alcançou 39,7 pontos no 
mês passado, com alta de 1,6 
ponto na passagem de junho 
para julho. 

“O indicador de nível de 
atividade mantém tendência 
de alta desde janeiro”, aponta 
a pesquisa. 



Executivos José Mar-
tinho Filho, Eraldo Moreira 
e Fátima Almeida, médicos 
Aldo Freitas Menezes, 
André Avelino Brasileiro e 
Antônio Lacerda, jornalis-
tas Marcos Alfredo Alves, 
Débora Cristina Barbos 
e Gorete Duarte, Sras. 
Marne Nunes Barbosa, 
Ivana Cunha e Norma Suely 
Pereira Coelho, advogada 
Angeliana Aguiar, vereador 
Ozildo Júnior empresários 
Gilberto Ruy Pereira 
Coelho e Miriam Trindade.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsZum Zum Zum
    O designer mato-grossense, radicado na Paraíba, Sérgio Matos está ministrando 
oficina em Campina Grande  para artesãs que trabalham com o algodão colorido. A capacitação 
é promovida pelo Programa de Artesanato Paraibana e pelo Sebrae.

FOTOS: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Patric Santana, Marcos Antunes, Tavinho Santos, esta colunista, Giba Ruy, Sandra 
Miranda, Otilo Ciraulo, Tourinho, Luiz Eduardo Nunes, Bruno Gemoglio e Alysson Cartaxo

Comissão das eleições do Cabo Branco: Pedro Nóbrega, Sérgio Costa e José Mário Porto Júnior 
com o presidente eleito Gilberto Ruy (hoje aniversaria) e seu pai, José Ruy Falcão Coelho

Momento de afeto nas eleições do Cabo Branco: Betânia e Gumercindo 
Leite abraça Eurides Batista que hoje participa de mostra de pocelana

Porcelana
SERÁ aberta 

hoje, às 10h no Hotel 
VerdeGreen, na Praia 
de Manaíra, a XXV 
Exposição Nacional 
de Pintura em Por-
celana, que ficará 
aberta ao público até 
amanhã, no horário 
das 10 às 19h.

A iniciativa, que 
conta com o apoio 
do Instituto Federal 
da Paraíba/Campus 
Cabedelo,  é da As-
sociação de Cultura 
e Arte dos Pintores 
de Porcelana da 
Paraíba. 

O CENTENÁRIO Esporte Clube Cabo Branco, um dos 
poucos no Nordeste em pleno funcionamento, promoveu 
no último sábado eleições para sua nova diretoria, cuja 
Comissão Eleitoral foi comandada pelo renomado advogado 
José Mário Porto Júnior.

Para presidente e vice foram eleitos Gilberto Ruy 
Pereira Coelho (Giba) e Jeová de Melo Colaço Fernandes. 
Foram ainda eleitos 21 conselheiros deliberativos, onde os 
mais votados foram Alexandre Magno, Goretti Zenaide, 
Guilherme Carvalho, Paulo Hermance e Lúcio Braga. Para o 
Conselho Fiscal foram eleitos Pedro Ruiffo, Nivaldo Vilar 
e Carlos Berg Amandio.

Agradeço a todos que me elegeram para o quinto 
mandato no Conselho Deliberativo, sendo a segunda mais 
votada num ambiente predominantemente dominado pelos 
homens. Juntos, vamos adiante, como disse Giba Ruy, com 
a certeza de que o Clube vai caminhar cada vez mais para 
superar suas dificuldades e oferecer a seus associados 
uma agremiação com boas e saudáveis opções de lazer e 
entretenimento nos esportes e eventos sociais.

Juntos, vamos adiante!

Dois Pontos

  O Vaticano abriu con-
versações com o Itamaraty 
sobre a possibilidade do Papa 
Francisco voltar ao Brasil no 
ano que vem, em meio a um 
circuito que ele fará em vários 
países da América Latina. 
  No Brasil, o Papa Fran-
cisco visitará Aparecida e as 
demais cidades estão sendo 
definidas, onde há uma chance 
de Recife ser incluída no ro-
teiro, onde ele confirmaria a 
santidade de Frei Damião e de 
Frei Caneca.

FOTO: Divulgação

Comarcas
JÁ ESTÃO em 

funcionamento, des-
de ontem, utilizando 
o Processo Judicial 
Eletrônico, mais quatro 
comarcas paraibanas: 
Serra Branca, Sumé, 
Prata e São João do 
Cariri, totalizando 20 
comarcas beneficiadas 
neste mês de agosto.

Segundo infor-
mação do diretor de 
Tecnologia da Infor-
mação do TJPB, Ney 
Robson, até o final 
deste ano, o PJe che-
gara a todas as co-
marcas do Estado da 
Paraíba.

   A diretora de Comunicação e Marketin do HapVida, Simone Varella, recebeu em 
Recife o prêmio “Líderes Norte/Nordeste “ na categoria “Marcas Mais Lembradas em Saúde 
Complementar” que foi concedido àquela operadora de saúde. O evento, em sua primeira 
edição,  é uma promoção do Grupo Mídia.

Festa da Madonna Achiropita no último domingo: Ualmita Grisi, Terezinha Basso, Yolanda Perazzo, Normando 
Perazzo (presidente do Centro Dante Alighieri), Roziane Coelho, Diana Marques e Mônica Gurgel

Psiquiatria

O TERAPEUTA e 
psiquiatra paraibano 
Givaldo Medeiros de-
fendeu tese de douto-
rado junto ao Programa 
de Pós-Graduação em 
Psiquiatria da UFSP - Es-
cola Paulista de Medicina 
para obter o título de 
Doutor em Ciências. 

Sua tese teve como 
orientadores Vanessa de 
Albuquerque Cítero (Uni-
fesp) e Valdinei Veloso 
Gouveia (UFPB).

   Especialista em designer de produto, Sérgio Matos está ensinando às artesãs 
as várias possibilidades onde podem ser utitilzado o algodão colorido, a exemplo da 
oficina que ele ministrou tempos atrás para as marisqueiras da Praia de Acaú e Pitimbu.

“Quem é homem de bem, 
não trai o amor que lhe 
quer seu bem”

“O amor não machuca. 
O que machuca é a traição, a 
mentira, a decepção...”

VINICIUS DE MORAES BÁRBARA CORÉ
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Joana D´Arc Franco Aguiar e sua filha, advogada Angeliana Aguiar 
que é a aniversariante de hoje

Foto Arquivo

Tutelares
A SECRETÁRIA de 

Estado do Desenvolvimento 
Humano, Kelly Samara, 
representando o governa-
dor Ricardo Coutinho, abriu 
na última sexta-feira a 
aula inaugural do curso de 
Formação para Conselheiros 
Tutelares e de Direito de 
Crianças e Adolescentes.

O evento, promovido 
pela Escola de Conselhos 
da Sedh, foi realizado no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego, com a palestra 
ministrada pelo professor 
da UFPB, Pedro Honorato e 
pesquisa apresentada pela 
professora doutora Socorro 
Vieira.

   O Cinespaço Mag Shopping apresenta hoje a segunda sessão do Projeto ESPM com 
as melhores estratégias de Game Marketing para os espectadores. Os professores vão falar 
sobre a publicidade nos games e seus desafios às 20h na sala 3, com ingressos a R$ 30.

Ouvidorias
VAI ACONTECER 

de 31 deste mês a 2 de 
setembro no Hotel Sapu-
caia, em Tambaú, o II En-
contro Nacional de Colé-
gio de Ouvidores Judiciais, 
com participação dos 
desembargadores Altair 
de Lemos Júnior (TJRS) e 
Marcos Cavalcanti (TJPB).

O evento terá 
palestras do ouvidor do 
CNJ, Luiz Cláudio Silva e 
do desembargador parai-
bano Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, que falará 
sobre a importância das 
ouvidorias judiciais.
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Reunião define futuro 
do Campinense após 
eliminação da Série C
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MENINO DE OURO

Douglas Santos 
é o orgulho dos 

paraibanos

A Paraíba aumentou para 
quatro o número de atletas 
que conquistaram medalhas 
olímpicas, depois do ouro 
conseguido por Douglas San-
tos, pela Seleção Brasileira de 
Futebol, que venceu na final 
a Alemanha no último sába-
do (20), no Maracanã. Dou-
glas tem 22 anos e é natural 
de João Pessoa, do bairro de 
Mangabeira, e fez história por 
integrar o time que, de forma 
inédita, foi campeão olímpico 
na modalidade de futebol nos 
jogos do Rio 2016.

Até então, todos os parai-
banos que subiram ao pódio 
dos jogos olímpicos ganha-
ram a medalha de prata como: 
Mazinho, em Seul (1988); José 
Marco, em Sydney (2000) e 
Hulk, em Londres (2012). Das 
quatro medalhas, três foram 
no futebol e uma no voleibol 
de praia, vencida por José 
Marco, que atualmente desen-
volve a função de secretário 
executivo de Esporte e Lazer 
do Estado.

“A Paraíba só tem que se 
orgulhar desse momento tão 
importante que é ter um atle-
ta da terra fazendo história no 
esporte mundial, pois Douglas 
não é só um paraibano que 
consegue o ouro pela primeira 

Jogador é o único do 
Estado a conquistar uma 
medalha de ouro olímpica

vez, mas fez parte de uma 
seleção que, de forma iné-
dita, foi campeã olímpica de 
futebol, título almejado há 
inúmeras décadas”, come-
morou Bruno Roberto, titu-
lar da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel).

Titular em todos os jo-
gos nas Olimpíadas 2016, 
Douglas Santos joga no Atlé-
tico-MG, porém, pertence a 
Udinese, da Itália. Já foi con-
vocado várias vezes para a 
seleção principal do Brasil, 
além de ter sido convocado 
diversas vezez também para 
a seleção Sub-20 do Brasil. 
Evangélico, o jogador ter-
ve início no futsal, quando, 
ainda novo, foi levado para 
Pernambuco, ocasião em 
que passou a jogar no Clube 
Náutico Capibaribe. No iní-
cio da carreira, Douglas San-
tos chegou a fazer teste em 
clubes do Sul, dentre eles 
Corinthias e Internacional, 
no entanto, foi dispensado.

“Um início de carreira 
muito difícil, a exemplo de 
todo jogador que está come-
çando. Agora, graças a Deus, 
Douglas dá alegria não só 
ao paraibano, mas a todo o 
País”, afirmou Marcos San-
tos, pai do atleta, que reside 
em Mangabeira e que, ape-
sar da fama do filho, não dei-
xou de pegar frete em uma 
van que possui.

FOTOS: Divulgação

Nascido em Mangabeira, 
jogador do Atlético-MG 
se junta a outros três 

paraibanos que também 
subiram o pódio olímpico
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Isaquias se torna 1o brasileiro a 
ganhar 3 medalhas nas Olimpíadas
Canoísta baiano entra 
para a história do País 
após sucesso absoluto

Isaquias Queiroz já 
era o maior atleta da 
história da canoa-
gem de velocidade 

no Brasil antes mesmo de os 
Jogos Olímpicos Rio 2016 co-
meçarem. O baiano de Ubaita-
ba foi o primeiro brasileiro a 
conquistar uma medalha em 
um Mundial da modalidade. 
Na terça-feira (16), também 
se tornou o primeiro brasilei-
ro a subir ao pódio na modali-
dade em Olimpíadas ao levar 
a prata na C1 1000m. Mas 
Isaquias foi além. Conquistou 
o bronze na C1 200m e outra 
prata, no último sábado, des-
ta vez na C2 1000m, ao lado 
de Erlon Souza. Com isso, se 
tornou o primeiro brasileiro a 
conquistar três medalhas em 
uma única edição de Jogos 
Olímpicos.

O feito é tão impressio-
nante que uma campanha nas 
redes sociais sugeriu mudar 
o nome da Lagoa Rodrigo de 
Freitas para Lagoa Isaquias 
Queiroz. “Fiquei surpreso 
para caramba, mas fiquei 
muito feliz. Um atleta que 
nunca tinha ganhado meda-
lha na Olimpíada e o pessoal 
ter esse carinho”, festejou Isa-
quias, que entrou nos Jogos 
Olímpicos com o objetivo de 
três medalhas em três provas. 
“Eu me dediquei para tentar 
fazer história e a gente conse-
guiu. É a força de vontade de 
querer mostrar o trabalho da 
canoagem do Brasil. As três 
medalhas não são só minhas. 
São do Brasil, da canoagem, 
da Bahia”, disse o atleta de 22 
anos, que começou no espor-
te quando tinha 11, por meio 
do programa Segundo Tem-
po, do Ministério do Esporte. 
Com o resultado expressivo, 
Isaquias foi o porta-bandeira 
da delegação brasileira na ce-
rimônia de encerramento dos 

Vela do Brasil repete 
sucesso de Londres

Atletismo do País 
atingiu objetivo

Futebol encanta o 
Maracanã lotado

O número de medalhas do Brasil na 
vela em 2016 foi o mesmo de Londres-2012, 
quando Robert Scheidt e Bruno Prada ficaram 
com o bronze na classe Star. Mas o panorama da 
modalidade mudou em quatro anos. Nas águas 
da Baía de Guanabara, Martine Grael e Kahena 
Kunze confirmaram seu domínio na classe 
49erFX com o ouro (para seguir o título mundial 
de 2014). Outras seis classes chegaram à 
medal race (incluindo Robert Scheidt na Laser 
e Jorge Zarif na Finn, que terminaram em 4º), 
contra duas em 2012.

O atletismo brasileiro não está em 
ascensão apenas pela medalha com recorde 
olímpico de Thiago Braz. Nas provas de 
campo, principalmente, o crescimento de 
desempenho foi notável. Darlan Romani, 
do peso, e Wagner Domingos, do martelo, 
não medalharam, mas chegaram à decisão 
com chance de pódio. Além disso, a marcha 
atlética foi muito bem: quarto lugar de Caio 
Bonfim e o sétimo de Érica Sena nas provas 
de 20km.

O último título que o futebol do Brasil 
não tinha foi conquistado com o Maracanã 
lotado, em uma decisão por pênaltis 
dramática, decidida na última cobrança e 
convertida por Neymar. O Brasil finalmente é 
campeão olímpico em seu esporte nacional, 
após três derrotas em finais (incluindo a 
prata de Londres-2012) no masculino e duas 
no feminino.

As mulheres também melhoraram 
em relação a 2012 (quando pararam nas 
quartas), com o quarto lugar.

Prata de Zanetti 
surpreende ginástica

Em Londres-2012, Arthur Zanetti 
conquistou a primeira medalha da história da 
ginástica brasileira nos Jogos Olímpicos. Na 
Rio-2016, o ouro não veio, mas os resultados 
surpreenderam. Zanetti voltou ao pódio (com 
a prata), Diego Hypólito conquistou sua 
primeira medalha olímpica (prata no solo) 
e Arthur Nory (bronze no solo) completou 
o trio laureado. Mas o crescimento da 
modalidade não fica restrito a isso: Francisco 
Barreto, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e 
Sérgio Sasaki chegaram a finais com a melhor 
posição da história em suas provas. 

Arthur Zanetti foi segundo

Curtas

Jogos, que ocorreu no último 
domingo, no Maracanã.

A dimensão das con-
quistas de Isaquias também 
pode ser medida com uma 
brincadeira que costuma ser 
feita com multimedalhistas 
olímpicos como Bolt e Phelps. 
Se o canoísta brasileiro fosse 
um país, em que posição ele 
estaria no quadro de meda-
lhas dos Jogos Rio 2016? Com 
duas pratas e um bronze, 
Isaquias estaria à frente de 
países como Irlanda, México, 
Noruega, Israel e Portugal.

Carinho da torcida 
Os agradecimentos de 

Isaquias incluíram, especial-
mente, seu companheiro na 
C2 1000m, Erlon Souza, e a 
torcida brasileira. “Queria 
ajudar o Erlon a ganhar uma 
medalha porque ele me aju-
dou muito durante esses três, 

quatro anos. Eu acho que 
ele merecia sair daqui com 
a medalha. Queria que fosse 
de ouro, mas acho que a de 
prata está de bom tamanho”, 
afirmou o canoísta. “A minha 
medalha de ouro foi o públi-
co, o carinho da torcida. Ver 
esse público cantar o hino na-
cional, vir todos os dias aqui. 
Estou muito feliz e tenho que 
agradecer muito à torcida 
brasileira.”

A torcida que lotou as 
arquibancadas da Lagoa Ro-
drigo de Freitas no último 
dia da canoagem velocidade 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
fez festa para Isaquias e Erlon 
desde o início das compe-
tições até a despedida final 
dos atletas. “Olelê! Olalá! O 
Isaquias vem aí e o bicho vai 
pegar”, cantavam os torcedo-
res antes da dupla entrar na 
água. Quando a prova come-

çou, às 9h22, aplausos e gri-
tos de incentivo durante os 3 
minutos, 44 segundos e 819 
centésimos que os brasileiros 
levaram para cruzar a linha 
de chegada.

Embora tenham liderado 
a prova desde o início, Isa-
quias e Erlon não consegui-
ram evitar o ouro dos alemães 
Sebastian Brendel e Jan Van-
drey, que com um arranque 
impressionante nos últimos 
150 metros, ultrapassaram 
os brasileiros e garantiram o 
primeiro lugar ao terminar 
a prova com 3min43s912. O 
bronze foi para os ucrania-

nos Ianchuk e Mishcuk, com 
3:45.949.

Para os brasileiros, a pra-
ta teve um sabor especial. “A 
gente sabe o que a gente pas-
sou e o que a gente passa no 
centro de treinamento. Não 
é fácil carregar uma medalha 
dessa. Não é fácil dormir e 
acordar pensando no treino. 
Então eu acho que é mere-
cida. Não deu para conter as 
lágrimas no final, porque a 
gente batalhou muito. Quan-
do você chega no fim e vê que 
seu trabalho foi concluído, 
não dá para não se emocionar 
e agradecer”, disse Erlon.

Sem lugar no pódio, Marilson diz que vai se aposentar
A voz embargada no fim 

dos 42km de prova deu pis-
tas de que Marilson Gomes 
dos Santos cruzou de forma 
comovida a linha de chegada 
na maratona masculina na 
Olimpíada. O contexto deu va-
zão ao ato. Afinal, o brasileiro 
disse ter cumprido sua última 
missão carregando as cores do 
seu País. Aos 39 anos de idade, 
o dono da 59ª posição geral da 
prova deste domingo anun-
ciou o fim de uma longeva car-
reira. Mesmo depois de sentir 
complicações físicas no per-
curso vencido pelo queniano 
Eliud Kipchoge (2h08m44), o 
brasiliense revelou ainda ter 
cumprido – no sacrifício – sua 
despedida de competições 
profissionais de rua.

“É a minha última, inde-
pendentemente do resulta-
do. Estava definido que seria 
minha última competição em 
alto rendimento. Pessoal in-
centivou muito, o tempo. Se 
não fossem eles, não teria ter-
minado. Terminei por causa 
deles, porque a emoção bateu 
mais forte. Eles me levaram. 
Terminei destruído. Quero 
descansar um pouco, foram 
27 anos dedicados a isso. 
Mais para frente vou pensar 
no que fazer. Quero contri-

MARATONA

buir para o atletismo de outra 
forma. Estão me falando que 
não posso deixar esses 27 
anos de lado, tenho de ajudar 
o pessoal mais novo com essa 
experiência”, destacou Maril-
son, ainda cansado.

O desempenho no Rio 
foi aquém do que ele próprio 
havia traçado. Com tempo 
de prova insuficiente para 
se garantir pelo menos entre 
os dez melhores – cravou o 

percurso em 2h19m09 -, Ma-
rilson precisou administrar 
o desgaste na prova onde a 
chuva se tornou mais um ele-
mento de dificuldade para os 
competidores.

“Tinha de me poupar o 
máximo com 39 anos. Tive de 
segurar o máximo para fazer 
uma boa prova. Infelizmente 
eu senti muito cedo. Não sei 
explicar o motivo, talvez a 
umidade, tive muita dificul-

dade. Até o campeão foi atra-
palhado, foi difícil para todos. 
Deu a lógica mesmo. Não 
saímos surpreendidos com 
o resultado dos primeiros 
lugares. Fiz o que pude e dei 
100%. Talvez se tivesse desis-
tido, parado, corrido metade 
da prova da onde comecei a 
sentir dificuldade, aí não. Mas 
hoje dei 100%. Desde que dê 
100%, termina de forma dig-
na”, completou.

Com os brasileiros dis-
tantes do pelotão de frente, 
a maratona foi dominada 
por africanos. Eliud Kipcho-
ge conquistou o ouro e ficou 
à frente do etíope Feyisa 
Lilesa, que completou a pro-
va em 2h09m54. Prata em 
Londres 2012 na prova dos 
10.000m, o americano Galen 
Rupp ficou com o bronze. O 
melhor maratonista do Bra-
sil na Olimpíada foi Paulo 
Roberto de Paula, na 15ª po-
sição. Solonei da Silva foi o 
78º colocado.

Encerrado o ciclo com 
uma prova em casa, o tricam-
peão da Corrida de São Sil-
vestre pensa agora no futuro 
longe das corridas de fundo. 
A formação superior em Edu-
cação Física tem servido de 
farol para mapear novas rotas 
na carreira, ainda que ele des-
carte, em primeiro momento, 
se dedicar a função de treina-
dor.

“Por enquanto não (que-
ro ser técnico). Vou ver o que 
fazer. Não conversei, estou 
vendo com pessoal do meu 
clube, talvez continue lá, há 
interesse deles de me manter. 
Com tanto tempo correndo, 
posso contribuir nesse senti-
do”, finalizou.

Marilson dos Santos ficou apenas na 59a posição e anuncia fim de carreira como atleta da maratona

A terceira medalha foi conquistada no último dia de provas

Erlon e Isaquias erguem a bandeira logo após a conquista

FOTOS: Divulgação
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Campinense sai da Série D e 
time deverá ser desmontado
Raposa foi eliminada 
para o Itabaiana-SE nas 
cobranças de pênaltis

Ainda não foi desta vez que o Campinen-
se conseguiu o tão sonhado acesso para a 
Série C do Campeonato Brasileiro. Mas uma 
vez, a Raposa nadou, nadou, e morreu quase 
na praia, porque ainda faltavam três partidas 
para chegar lá. O ano passado foi o Operário 
de Ponta Grossa o algoz, agora foi o Itabaia-
na de Sergipe.  A nova derrota serviu de lição 
para um melhor planejamento da Raposa 
visando o próximo ano. 

O time que começou o ano era muito 
mais forte do que o que está terminando a 
temporada. O clube perdeu muitos jogadores 
importantes, no meio de uma competição. As 
substituições não foram no mesmo nível, e o 
conjunto não apareceu em tão poucos jogos. 
Até o técnico foi outro. Tudo isto fez com que 
o rendimento da equipe também tenha sido 
outro.

Aos troncos e barrancos, a Raposa 

escapou de ser eliminada logo na primeira 
fase. Ainda conseguiu passar pelo Globo do 
Rio Grande do Norte, na segunda fase. Mas 
na terceira, diante de um time de melhor 
campanha, e atravessando um grande mo-
mento, não resistiu. Deu a impressão que 
iria passar, depois da vitória no Amigão por 
2 a 0, um placar que teoricamente daria para 
administrar. 

Mas diante da pressão o tempo todo do 
Itabaiana, o técnico Paulo Moroni resol-
veu abdicar de atacar, e substituiu meia e 
atacante por volante e zagueiro respecti-
vamente, o que acabou sendo um pecado 
capital. Trouxe o Itabaiana com tudo para 
cima da Raposa, e a derrota por 2 a zero foi 
inevitável. E poderia ser de bem mais. Nos 
pênaltis, a loteria não estava do lado do 
Rubro-Negro. 

É uma pena ver um time acabar suas 

atividades, antes do final de agosto. Segurar 
bons jogadores desta forma é muito difícil. 
O Campinense terá de recomeçar pratica-
mente do zero, para formar uma equipe para 
o Campeonato Paraibano do próximo ano, 
Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Garan-
tido já na Série D de 2017, o clube agora 
terá de fazer um bom elenco e segurar seus 
jogadores até o fim do ano. Não dá para ter 
sucesso e alcançar os objetivos, se desfa-
zendo dos melhores jogadores no meio da 
temporada. 

Botafogo
Resta o torcedor paraibano se unir em 

torno do Botafogo, o único clube paraibano 
da Primeira Divisão em atividade, a partir de 
agora. O Belo segue firme no sonho de con-
quistar uma vaga para a Série B do próximo 
ano. No último sábado, o clube esteve duas 

frentes atrás no marcador, mas conseguiu 
reagir e empatar com o lanterna da compe-
tição, o River do Piauí, em partida disputada 
em Teresina. 

Com o resultado, o Botafogo conseguiu 
se manter no topo da tabela, mas manteve 
um tabu de não ter vencido nenhuma equipe 
fora de casa, e viu outras equipes se aproxi-
marem perigosamente como o ASA e o ABC, 
por exemplo, isto sem computar o resultado 
do jogo do Remo contra o Confiança, dispu-
tado ontem à noite. Agora, o Belo virá para 
casa, enfrentar o América, que praticamente 
não tem mais chances de classificação, e o 
Confiança, que luta desesperadamente para 
não ser rebaixado. Como tem tido grandes 
atuações dentro de casa, com cem por cento 
de aproveitamento, a expectativa é que o 
Belo consiga manter a primeira colocação do 
Grupo A.

A segunda-feira, após a 
eliminação do Campeona-
to Brasileiro da Série D, foi 
de reuniões da diretoria do 
Campinense Clube. Na pauta, 
uma avaliação da campanha 
do clube na competição, e 
em toda temporada. Tam-
bém foram discutidos os pla-
nos para o futuro da Raposa, 
que não disputará mais ne-
nhuma partida este ano. As 
reuniões foram secretas e as 
informações só serão repas-
sadas à imprensa hoje, dia 
da reapresentação também 
do elenco, após o retorno de 
Itabaiana.

Mais uma vez, o Campi-
nense não conseguiu reali-
zar o sonho do acesso para o 
Brasileiro da Série C. A exem-
plo do ano passado, a Raposa 
acabou sendo eliminada nas 
oitavas de final. Desta vez, a 
eliminação veio nos pênaltis, 
após ter perdido no tempo 
normal, por 2 a 0 para o Ita-
baiana, o mesmo placar que 
tinha vencido no primeiro 
jogo, em Campina Grande.

Para o técnico Paulo Mo-
roni, o dia não era mesmo do 
Campinense. Segundo ele, o 
clube teve várias oportuni-

Fim da linha para o Campinense

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

FotoS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

dades de matar o jogo, ainda 
no primeiro tempo, e até nos 
pênaltis. “Foi um daqueles 
dias em que nada deu certo. 
Nós criamos algumas opor-
tunidades claras de gol, e 
desperdiçamos. Levamos um 
gol logo no início do segundo 
tempo, e isso desmoronou 
nosso time que se abateu de-
mais. A partir daí, ficou difícil 
segurar a pressão. Fizemos 
de tudo. Até nos pênaltis ti-
vemos a chance de vencer, 

mas realmente não era nosso 
dia. Eu lamento muito pelo 
trabalho e o esforço dos jo-
gadores, pela torcida e pela 
diretoria, mas realmente não 
deu”, disse o treinador.

Com a eliminação, a 
temporada 2016 acabou 
bem mais cedo para o Cam-
pinense. A equipe terá de 
ser dissolvida, e o futebol 
profissional só recomeçará 
no clube no final de dezem-
bro ou início de janeiro. A 

principal dificuldade da di-
retoria é começar outra vez 
do zero, montando um outro 
time para a próxima tempo-
rada. Em 2017, o clube terá o 
calendário cheio, com Cam-
peonato Paraibano, Copa do 
Nordeste e Copa do Brasil, no 
primeiro semestre, e Brasi-
leiro da Série D, no segundo 
semestre. 

Apesar de ainda não ter 
se pronunciado, nos bas-
tidores se comenta que o 

principal objetivo da direto-
ria é fechar com um elenco 
forte, desde o início do ano, e 
manter estes jogadores para 
toda a temporada, o que não 
aconteceu este ano, quando 
houve um desmanche da 
equipe no decorrer do Cam-
peonato Brasileiro, prejudi-
cando assim o rendimento 
do time, que era apontado 
como um dos favoritos para 
conquistar o título da com-
petição.

O time do Itabaiana foi superior ao Campinense, venceu por 2 a 0 e levou decisão da vaga para as penalidades, quando despachou a Raposa

Tite convoca a 
seleção para os 
próximos jogos 
das eliminatórias

Dois meses após a sua 
apresentação, Tite divulgou a 
sua primeira convocação da Se-
leção Brasileira com novidades. 
Fagner, Taison e Rafael Carioca 
foram as principais surpresas da 
lista para os dois próximos jogos 
nas Eliminatórias.  Vale destaque 
ainda a presença de sete jogado-
res que foram campeões olím-
picos sob comando do Rogério 
Micale na Rio-2016. São eles o 
goleiro Weverton, os zagueiros 
Rodrigo Caio e Marquinhos, o 
meio-campista Renato Augusto e 
os atacantes Gabriel Jesus, Gabi-
gol e Neymar. 

Nesta sua primeira lista, 
Tite também convocou oito jo-
gadores que atuam no Brasil. O 
técnico afirmou que eles levaram 
vantagem neste momento pelo 
fato de estarem em atividade. Na 
Europa, as competições começa-
ram recentemente. Tite fará sua 
estreia pela Seleção Brasileira no 
dia 1º de setembro no duelo con-
tra o Equador, em Quito. A pri-
meira partida do treinador em 
casa será no dia 6 de setembro, 
diante da Colômbia, em Manaus.

Botafogo se reapresenta hoje após empate com River
A reapresentação dos jo-

gadores do Botafogo está pro-
gramada para hoje, no CT da 
Maravilha do Contorno. A de-
legação retornou do Piauí, nas 
primeiras horas da tarde de 
ontem. Os jogadores que não 
participaram do jogo contra 
o River, no último sábado, ou 
jogaram apenas pouco tempo, 

participaram de um treino re-
generativo na piscina do hotel, 
em Teresina, antes de embar-
car para João Pessoa. 

Com o empate em 2 a 2 
contra o River, o Belo man-
teve a liderança do Grupo 
A, com 23 pontos, mas tem 
abaixo agora o ASA com o 
mesmo número de pontos, e 

ABC e Fortaleza com 22 pon-
tos, completando o G4. Ainda 
falta computar os pontos do 
jogo Remo e Confiança, dis-
putado ontem à noite, em 
Belém do Pará. Em caso de 
vitória do time paraense, o 
Remo poderá se tornar líder 
da competição, ou ocupar a 
segunda colocação, empur-

rando o Fortaleza para fora 
do G4. A partir de hoje, o 
Belo começa a se preparar 
para enfrentar o América de 
Natal. A partida será no pró-
ximo sábado às 19 horas, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O América vem de 
uma derrota para o ASA, fora 
de casa, por 2 a 0, e precisa 

pontuar para fugir da zona 
de rebaixamento.

Sem nenhum problema 
médico ou disciplinar, o téc-
nico Itamar Schuller terá sua 
força máxima para escalar, 
com exceção do zagueiro Nil-
do, que vai se submeter a uma 
cirurgia nos ligamentos cruza-
dos do joelho.  (IM)

SÉRIE C

Representante na Copa São Paulo será conhecido na 5a feira
Botafogo e Auto Es-

porte decidem nesta quin-
ta-feira, às 16 horas, no 
Almeidão, o título de Cam-
peão Paraibano Sub-19. Na 
primeira partida das finais, 
disputada no fim de sema-
na, as duas equipes não saí-

ram do zero a zero, em jogo 
realizado no CT Ivan Tho-
maz, no Valentina de Fi-
gueiredo, em João Pessoa.

O campeão desta cate-
goria terá o direito de repre-
sentar a Paraíba na maior 
competição de futebol de 

base do País, a Copa São 
Paulo de Futebol Junior, que 
será disputada em janeiro 
de 2017. No momento, a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol está tentando uma se-
gunda vaga para a Paraíba, 
mas a Federação Paulista de 

Futebol, responsável pela 
organização da Copa, ainda 
não confirmou. 

Além da vaga para a 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, o clube campeão 
do Paraibano este ano re-
ceberá uma premiação no 

valor de R$ 5.000,00. O 
jogo do final de semana 
foi o segundo Botauto da 
competição. Na primeira 
partida, válida ainda pela 
fase de classificação, o 
Belo levou a melhor e ven-
ceu por 2 a 0. (IM)

BOTAUTO

Goleiros

Laterais

Os convocados

Alisson (Roma-ITA) 

Marcelo Grohe (Grêmio) 

Weverton (Atlético-PR)

Fagner (Corinthians) 

Daniel Alves (Juventus-ITA) 

Marcelo (Real Madrid-ESP) 

Filipe Luis (Atl. de Madri-ESP)

Zagueiros

Miranda (Internazionale-ITA)

Gil (Shandong Luneng-CHI) 

Marquinhos (PSG-FRA) 

Rodrigo Caio (São Paulo)

Meias
Casemiro (Real Madrid-ESP) 

Rafael Carioca (Atlético-MG)

Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHI)

R. Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Giuliano (Zenit-RUS)

Willian (Chelsea-ING) Philippe 

Coutinho (Liverpool-ING)

Lucas Lima (Santos)

Atacantes

Neymar (Barcelona-ESP) 

Gabigol (Santos)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Taison (Shakhtar Donetsk-UCR)



Charles Andrade busca 
cinturão e tenta fechar 
contrato milionário

Paraibano vence luta na Rússia
ARTES MARCIAIS
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O piloto Elder Júnior foi 
o principal destaque da ter-
ceira etapa do Campeonato 
Paraibano de Kart, que ocor-
reu no último final de sema-
na, no Circuito Paladino, na 
cidade de Conde, Litoral Sul 
do Estado. Ele conquistou 
o título na categoria Shifter 
(kart com câmbio), incluída 
pela primeira vez na compe-
tição. 

A terceira etapa contou 
com a participação de 50 atle-
tas disputando o título de 10 
categorias e pontos no ran-
king estadual. Com exceção 
da Shifter, demais categorias, 
os favoritos confirmaram as 
perspectivas e venceram. Fa-
brício Filho venceu na mirim/
cadete, Léo Barbosa ganhou 
na júnior, Josimar Henrique 
venceu na sênior A, Francis-
co Júnior na sênior B e Guga 
Cabral na F4. E Luan Assimos 
venceu na novatos.

A zebras aconteceram 
nas categorias júnior me-
nor, graduados e super sê-
nior. Kiko Porto deu lugar 
no pódio a Eduardo Trin-
dade, Serginho Crispim 
perdeu o domínio da ca-
tegoria graduados e quem 
ficou com primeiro lugar 
foi Gabriel Rebouças. Já na 
super sênior, Lucas Sales 
abriu o lugar para Gilnei 
Oliveira. 

A terceira etapa do Pa-
raibano foi a primeira a ser 
realizada após as disputas 
do Campeonato Brasileiro de 
Kart no Paladino e da homo-
logação da pista pela Fede-
ração Internacional de Au-
tomobilismo (FIA) em julho. 
A 1ª e 2ª etapa do estadual 
deste ano aconteceram, res-
pectivamente nos meses de 
maio e junho. A quarta etapa 
está prevista para o dia 7 de 
setembro. 

Elder Júnior é destaque 
no Estadual de Kart

NO CONDE

As mulheres paraibanas deram 
um show na 15ª Meia Maratona Ci-
dade de João Pessoa, que ocorreu 
na manhã do último domingo, na 
capital. Os três primeiros lugares 
na classificação geral foram todos 
de atletas do Estado, numa disputa 
acirrada onde as corredoras, du-
rante todo o percurso (21km), se 
revezavam na briga pelo primeiro 
lugar. O mesmo não aconteceu na 
categoria masculina, quando Per-
nambuco dominou o pódio.

Sandra Maria, de Cuité, ficou 
em primeiro lugar e fez um tempo 

de 1h26. Cristiane Alves, de Caldas 
Brandão, ficou na segunda colo-
cação, enquanto Silvinha Gomes, 
de João Pessoa, ficou em terceiro 
lugar. No masculino, o primeiro 
a cruzar a linha de chegada foi 
o pernambucano, de Garanhuns, 
Marco Antônio Pereira, com um 
tempo de 1h10. Ênio Cleiton da 
cidade de São Caetano, em Per-
nambuco, foi o segundo a chegar. 
A terceira colocação ficou com 
Washington Santos, de Caruaru.

No percurso de 21km, pela 
primeira vez na Meia Maratona 
João Pessoa, os atletas correram 
pelo Centro da cidade. A largada 
da prova foi no Busto de Taman-
daré e os corredores passaram por 

Avenida Epitácio Pessoa, Praça da 
Independência, Avenida Monse-
nhor Walfredo Leal, Avenida Prin-
cesa Isabel, Avenida Getúlio Var-
gas e Parque da Lagoa.

Na prova dos 5km, que ficou 
no primeiro lugar foi Adriano 
José. A segunda colocação ficou 
com Cícero D’sena e o terceiro lu-
gar foi de Luan Tobias. No femi-
nino, Erica Santos foi a campeã, 
Natasha Mendes ficou com o se-
gundo lugar e Márcia Cristina fi-
cou em terceiro. 

No percurso dos 5km, os atle-
tas largaram do Busto de Tamanda-
ré e percorreram a Avenida Cabo 
Branco até a altura da Rua Alice de 
Almeida e voltaram para o Busto. 

Paraibanas vencem Meia Maratona
CIDADE DE JOÃO PESSOA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A competição teve a presença de um grande número de corredores, no último domingo, com largada na Busto de Tamandaré

O piloto se sagrou campeão na prova estreante do Estadual

FOTOS: Reprodução/Internet

Começa fase de
classificação dos 
Jogos das Escolas 
Estaduais da PB

Começou ontem, a fase de 
classificação da edição 2016 
dos Jogos das Escolas Estaduais 
da Paraíba. A realização é do 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Educa-
ção e tem como principal meta 
fortalecer a prática esportiva e 
educativa em todas as regiões 
de ensino, envolvendo alunos na 
faixa etária entre 14 e 18 anos.

Nesta primeira etapa, as 
cidades contempladas foram 
Mamanguape, Princesa Isabel, 
Patos e Cajazeiras. As disputas 
estão acontecendo nas modali-
dades de atletismo, futsal, han-
debol, voleibol, vôlei de praia 
e basquete. “ Começamos bem 
com a festa de abertura que reu-
niu um bom número de alunos. 
Acredito que vamos ter bons jo-
gos até o final de semana nessas 
primeiras cidades”, disse José 
Geraldo, da Gerência Operacio-
nal de Desporto Escolar e coor-
denador geral da competição.

Inscrições – O professor 
José Geraldo informa que já se 
encontram abertas as inscrições 
para a etapa João Pessoa dos 
Jogos das Escolas Estaduais. Os 
interessados devem compare-
cer ao prédio da Secretaria de 
Estado da Educação, no Centro 
Administrativo. O prazo final 
das inscrições está marcado 
para amanhã.

“Conseguir cinturão e fe-
char contrato para mim e meus 
alunos”. Esse é o objetivo do 
paraibano Charles Andrade, 34 
anos, lutador de MMA que ven-
ceu a primeira luta, das quatro, 
no ACB-Fight Championship. O 
evento foi realizado no sábado 
(20), em  Penza, na Rússia.

     Charles lutou contra Ra-
mis, na categoria meio pesado 
(até 93kg). Venceu o adversário 
no segundo round, por nocaute. 
Depois do UFC, o Fight Cham-
pionship é o evento mais impor-
tante da modalidade. O parai-
bano já participou de três lutas, 
com  duas vitórias e um empate.

    Ele é um dos principais 
lutadores de MMA da Paraíba 
e do Brasil, com atuação, no ex-
terior. Disputa na Rússia desde 
os 25 anos e sempre é chamado 
para competir em eventos inter-
nacionais. Agora, o paraibano se 
prepara para as próximas etapas 
do evento, em seis de outubro, na 
China Shanghai; 10 de novem-
bro, em Aruba e 22 de novembro 
novamente na Rússia.      No MMA, 
o lutador possui 30 vitórias, 10 
derrotas e dois empates. Tenta-
rá conquistar mais um cinturão 
e fechar contrato para ele e os 
alunos de sua academia, a Acade-
mia Charles Andrade Fight Team. 
Além de Charles, os paraibanos 
Edvan Marques (93kg) e Eudes 
Cachorrão (77kg) também parti-
ciparam do evento.

Adrizzia Silva
Especial para A UNIÃO

Charles Andrade, ao centro, ladeado por outros atletas paraibanos que estão na Rússia competindo em busca de melhor contrato
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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,  23/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CICERA MACIEL DE LIMA
CPF/CNPJ....: 279084024-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047985
Responsavel.: ELETROLUZ COM.  MANUT. E MONTA
CPF/CNPJ....: 007620110/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045665
Responsavel.: JOSINEIDE ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 064931894-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046928
Responsavel.: JV INDESTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTO
CPF/CNPJ....: 004920801/0001-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.437,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 047145
Responsavel.: KATIA KELLY DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 409610362-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043657
Responsavel.: LUCI ALVES ROCHA
CPF/CNPJ....: 206842663-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.029,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046595
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 011050359/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            339,83

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 AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONEXÃO DE INTERNET VIA 

RÁDIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00023/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 
00047/2016 - 18.08.16 - DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME - R$ 13.200,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

2 ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00080/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Construtora Bertoso e Freires LTDA- Me, Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia civil para execução de serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0309045-64/2009 
– SICONV n° 712493 – Esporte e Lazer na Cidade, adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00007/2015.dotação: Recursos Próprios do Muni-
cípio de São Sebastião de Lagoa de Roça/Convenio: 02070.27.812.2009.1050 - CONSTRUÇÃO DE 
ESTÁDIO DE FUTEBOL 000450 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000/000206 4490.51.0000 
OBRAS E INSTALACOES 052  Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de  
aditamento de prazo com Prorrogação por mais180 dias a contar de 10 de junho de 2016, Mantendo 
As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do 
Socorro Cardoso e Construtora Bertoso e Freires LTDA- Me.

São Sebastião de lagoa de Roça-PB, em 18 de abril de 2016

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017/2016

 Aos 28 dias do mês de Julho de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, localizada na Praça dos Três 
Poderes - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 013/2013, de 17 de Dezembro de 2013, Decreto Federal 
nº 7.892/2013, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº0017/2016 que 
objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, 
destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: Empresa vencedora - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Itens: 1 - 2 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 
- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 
- 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55. Valor: R$ 417.105,00. A referida Ata de Registro de Preços terá 
a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Cruz do Espírito Santo.

Cruz do Espírito Santo – PB, 28 de julho de 2016.
Pedro Gomes Pereira - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e 
utensílios domésticos diversos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promo-

ção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter atividades 
do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção ao idoso - FNAS 
08.241.2021.2060 - Manter atividades do Centro de Convivência para Idosos 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Programa Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.244.2018.2064 - Manter atividades 
do Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Progra-
ma IGD SUAS - FNAS 08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD 
BF - FNAS 08.244.2018.2068 - Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos 
- FNAS 08.244.2019.2069 - Manter atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 
- Manter atividades administrativas ao CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Con-
selhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e 
preconceito 08.244.2020.2074 - Manter atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vul-
nerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 
08.244.2020.2077 - Manter ações do Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades 
do Programa de Acesso ao Mundo Trabalho ACESSUS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação 
para operadores de programas sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de 
apoio a geração de emprego e renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00022/2016 - 01.08.16 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 25.330,00
CT Nº 00023/2016 - 01.08.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 122.756,50
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão com carroceria de madeira.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e 

Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter Atividades Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estru-
tura. 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00065/2016 - 01.08.16 - ROMÁRIO MANOEL DOS SANTOS - R$ 38.800,00
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um trator de pneus 4x4.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e 

Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter Atividades Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estru-
tura. 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00066/2016 - 01.08.16 - MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS - R$ 

23.700,00
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de podagem de árvores em diversas áreas públicas da cidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente 

e Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra 
Estrutura. 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00071/2016 - 10.08.16 - LAURINALDO CABRAL PENHA - R$ 27.990,00
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas no Bairro 

Nova Brasília, neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2016.
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: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00070/2016 - 08.08.16 - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 

69.985,17
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Município - Distrito de Renascença.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016.
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 00077/2016 - 22.08.16 - COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

-ME - R$ 64.055,27
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços 

de Reforma do CLUBE ESPORTIVO e SOCIAL do Município de AREIAL - CESMA, localizado na 
Rua Pedro Victor Guimarães, S/N - Centro - Areial/PB. LICITANTE HABILITADO: - CONSTRUTO-
RA FERREIRA EIRELI - EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 31/08/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São 
José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 22 de Agosto de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 
25.330,00; JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 122.756,50.

Sapé - PB, 01 de Agosto de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: Locação de um veículo 
tipo caminhão com carroceria de madeira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ROMÁRIO MANOEL DOS SANTOS - R$ 38.800,00.

Sapé - PB, 01 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Locação de um trator 
de pneus 4x4; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS 
GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS - R$ 23.700,00.

Sapé - PB, 01 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: Execução dos serviços 
de podagem de árvores em diversas áreas públicas da cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LAURINALDO CABRAL PENHA - R$ 27.990,00.

Sapé - PB, 10 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA – CNPJ: 04.833.180/0001-43, torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 1999/2016 
em João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – Prazo 730 dias. Para atividade de INDUSTRIA ALIMENTÍ-
CIA DO VALE – INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E MOAGEM DE COCO PRODUZINDO ÁGUA 
DE COCO, LEITE DE COCO E COCO RALADO. - FAZENDA VALE DO MANGEREBA - Rod. PB. 
025 Km 18 - Zona Rural – Lucena – CEP: 58.315-000 - Processo Nº 2014-003956/TEC/LO-2447.

 DAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, CNPJ de Nº–24.426.105/0001-75, com 
sede, a RUA SARGENTO ANTONIO JOSÉ DE LIMA, Nº -73 /JARDIM AEROPORTO– BAYEUX/
PB, Torna publico que requereu a SEMABY-secretaria de maio ambiente de Bayeux,a licença de 
operação para fossa séptica e sumidouro,Situado na RUA 1 DE MAIO,SN,LOTEAMENTO RESI-
DENCIAL PANORÂMICO – BAYEUX / PB, 

 DAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, CNPJ de Nº–24.426.105/0001-75, com 
sede, a RUA SARGENTO ANTONIO JOSÉ DE LIMA, Nº -73 /JARDIM AEROPORTO– BAYEUX/
PB, Torna publico que requereu a SEMABY-secretaria de meio ambiente de Bayeux,a licença de 
operação para fossa séptica e sumidouro,Situado na RUA ALICE CAVALCANTE DE SOUZA,SN, 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANORÂMICO – BAYEUX / PB, 

JEOVA JIRE CONSTUCÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.418.578/0001-04, Torna 
público que a  SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2064/2016 em João Pessoa, 17 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar. Na(o) R. JACKSON DO PANDEIRO, S/N – QD 13, LT 0016, 
Cidade dos Colibris, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004448/TEC/LO-2605.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONEXÃO DE INTERNET VIA RÁDIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME - R$ 13.200,00.

Areial - PB, 18 de Agosto de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas no Bairro Nova Brasília, 
neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 69.985,17.

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Distrito de 
Renascença; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - R$ 64.055,27.

Sapé - PB, 22 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2016

Aos 28 dias do mês de Julho de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, localizada na Praça dos Três 
Poderes - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 013/2013, de 17 de Dezembro de 2013, Decreto Federal 
nº 7.892/2013, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00014/2016 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de materiais odontológicos diversos, 
destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: Empresa vencedora. - ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS E HOSP. LTDA. Item(s): 3 - 6 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 29 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 
- 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 54 - 55 - 56 - 58. Valor: R$ 177.053,60. - IRONALDO MARCULINO 
GUIMARAES - ME. Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 30 - 32 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 50 - 51 - 52 - 53 - 57.Valor: R$ 150.412,80. A referida 
Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação 
de seu extrato na imprensa oficial. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cruz do Espírito Santo.

Cruz do Espírito Santo – PB, 28 de julho de 2016.
Pedro Gomes Pereira - Prefeito

CANORTE – COMPANHIA NORDESTINA DE ALIMENTOS  –  CNPJ. No  10.913.796\0001-27                      
Empresa Beneficiária de Incentivos Fiscal do Nordeste – F I N O R

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  -  REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE  2015- 
RESUMO 1.  LOCAL HORA E DATA – Sede Social Rua Parque Solon de Lucena, 671, Bairro Centro,   
CEP.  58013-131 , João Pessoa – Paraíba, reunião realizada às 10:00 horas .  2. PRESENÇA – Acio-
nistas que representavam 100% do capital social. 3. CONVOCAÇÃO – Por anúncios publicados no 
Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal “A União”. 4. MESA – Constituída na forma do Estatuto, 
estava assim formada: Francisco Roberto Cordeiro, Presidente e Simão de Castro Vital, Secretário. 
5. DELIBERAÇÕES - Consolidação do Estatuto com a transformação de Capital Autorizado em Fixo, 
eliminação do Conselho de Administração e eleição da Diretoria para o triênio 2015\2018, sendo 
eleito para Presidente o Sr. Francisco Roberto Cordeiro e para Financeiro o Sr. Simão de Castro 
Vital.    6. ARQUIVAMENTO – Arquivada  na JUCEP-PB em 15.02.2016 sob o no. 20160140269, 
Chancela 3D422A2A385D19EE66B0F8AC551E2FF7F991D480.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 
2016 – RESUMO -  1. LOCAL HORA E DATA – Sede Social Rua Parque Solon de Lucena, 671, 
Bairro Centro, CEP. No. 580013-131, João Pessoa – Paraíba, reunião realizada às 10:00 horas. 2. 
PRESENÇA – Acionistas que representavam 100% do capital social com direito a voto. 3. CON-
VOCAÇÃO – Por anúncios publicados  no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal “A União”. 
4. MESA –Constituída na Forma do Estatuto, estava assim formada: Francisco Roberto Cordeiro, 
Presidente e Simão de Castro Vital, Secretário. 5. DELIBERAÇÕES: Em  AGE\O aprovação dos 
Balanços Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Parecer de Auditoria dos exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014  e 2015, todos devidamente aprovado pela JUCEP – Junta Comercial do Estado da 
Paraíba. 5. ARQUIVAMENTO – Arquivada na JUCEP-PB, em  22.06.2016  sob o no. 20160424755  
Chancela no. F673292F426E291B805D6B3E62BA0BF0B87DDE72.

Cópia das Assembléias acima  será fornecida a quem interessar; solicitar na sede da Compa-
nhia. – A Diretoria.                                                                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 013/2016, a ser realizada no dia 05/09/2016 às 10h00min (horário local), que tem por 
objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 30 (TRINTA) MBPS, para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de São João do Tigre. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 22 de Agosto de 2016.
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.019/2016

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município 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. 2.6.019/2016 - cujo objeto é o Aquisição de Água Mineral, para Atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura: 02 de Setembro de 2016, 
às 11h00min (horário local). Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado 
à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 22 de Agosto de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.018/2016

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município 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. 2.6.018/2016 - cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para 
a Aquisição de Gás de Cozinha, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Data da abertura: 02 de Setembro de 2016, às 09h00min (horário local). 
Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra 
de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min 
ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte 
reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 22 de Agosto de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 052/2016

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR
OBJETO:O Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por mais quarenta e cinco dias ao contrato 

original 052/2016 nos termos do art. 57, § 1, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 35.590.090/0001-00.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 02 de Agosto de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais odontológicos, 
para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Ingá, no dia 
05/09/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 02/09/2016.

Ingá(PB), 22 de agosto de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO LOTE, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição e materiais de construção, para 
reforma do Matadouro Público e da passagem de alvenaria sobre a galeria de águas pluviais na 
Vila São João, no Município de Alagoa Grande, no dia 05/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licita-
ções deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 02/09/2016.

 Alagoa Grande(PB), 22 de agosto de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A
CNPJ/MF nº 09.229.295/0001-47

EDITAL DE OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO 
DA AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS 
FISCAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR

O acionista SEBASTIÃO COIMBRA NETO, CPF/MF nº 141.148.794-04, detentor do controle 
acionário da empresa AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, detentor de 805.074 (oitocentas 
e cinco mil e setenta e quatro) ações ordinárias que representam 95,00% (noventa e cinco por cento) 
do capital votante da Companhia, vem a público, em caráter irrevogável, dirigir aos titulares de ações 
Preferenciais Nominativas Classe “A”, no montante de 411.593 (quatrocentas e onze mil, quinhentas 
e noventa e três) ações e Preferenciais Nominativas Classe “B”, no montante de 662.126 (seiscentas 
e sessenta e duas mil, cento e vinte e seis) ações, a presente Oferta Pública de aquisição de ações.

A presente Oferta Pública tem em vista o cancelamento, junto à Comissão de Valores Mobiliá-
rios, do Registro Simplificado de Companhia Incentivada da empresa AGROPECUÁRIA VALE DO 
DIAMANTE S/A, CNPJ/MF nº 09.229.295/0001-47, na forma da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 e da Instrução CVM nº 265 de 18 de julho de 1997.

DA OFERTA PÚBLICA
Dispõe-se o acionista SEBASTIÃO COIMBRA NETO, CPF/MF nº 141.148.794-04, a adquirir a 

totalidade das ações incentivadas emitidas pela empresa AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE 
S/A, CNPJ/MF nº 09.229.295/0001-47, em poder do público, nas seguintes condições:

1. O preço de compra das ações objeto desta oferta, que será pago a vista, em moeda legal e 
corrente do país é de R$ 5,00 (cinco reais) por lote de 1.000 (mil) ações, totalizando a oferta em R$ 
5.368,60 (cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), valor este superior ao 
Valor Patrimonial das ações da companhia, obtido pela divisão do Patrimônio Líquido da companhia, 
apurado com base no Balanço Patrimonial, devidamente auditado por profissional credenciado na 
CVM, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, pelo número total de 
ações emitidas pela empresa;

2. Prazo para pagamento de resgate após a manifestação do acionista: 30 (trinta) dias;
3. Os acionistas que aceitarem vender suas ações, nos termos da presente Oferta Pública, 

deverão manifestar seu interesse, por escrito, em carta dirigida ao acionista controlador Ofertante, 
endereçada na Av. Epitácio Pessoa, nº 3.745, Miramar, Município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, CEP: 58.032-000 e, posteriormente, efetivarem a transferência de titularidade das ações;

4. A presente Oferta Pública tem prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da publicação deste instrumento;

5. O valor correspondente à compra será liquidado conforme as normas em vigor;
6. O capital social da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, é de R$ 4.632.480,00 (quatro 

milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais), dividido em 1.921.165 (um 
milhão, novecentas e vinte e uma mil, cento e sessenta e cinco) ações, sendo 847.446 (oitocentas 
e quarenta e sete mil, quatrocentas e quarenta e seis) ações ordinárias, 411.593 (quatrocentas 
e onze mil, quinhentas e noventa e três) ações PNA e 662.126 (seiscentas e sessenta e duas 
mil, cento e vinte e seis) ações PNB, sem valor nominal, conforme demonstrações financeiras 
encerradas em 31/12/2015;

7. Indicadores Econômico-Financeiros da Sociedade:
                            Indicadores 2015 2014
Receita Operacional Bruta - -
Lucro (Prejuízo) Líquido (22.772) (22.772)
Capital Social 4.632.480 4.632.480
Patrimônio Líquido (207.668) (184.895)
Quantidade Total de Ações 1.921.165 1.921.165
Valor Patrimonial das Ações (R$/ação) (0,10809483) (0,09624108)
Lucro (Prejuízo) / Patrimônio Líquido 0,10965580 0,12316179
Dividendos por Ação - -
8. O comprador-ofertante SEBASTIÃO COIMBRA NETO, CPF/MF nº 141.148.794-04, 

declara que as informações relevantes acerca da companhia sob seu controle, além das que foram 
apresentadas neste Edital, estão disponíveis na sede social da companhia;

9. O comprador declara desconhecer a existência de qualquer fato ou circunstância, não 
revelados ao publico, que possam influenciar de modo relevante a situação econômico-financeira 
da sociedade;

10. A Companhia tem sua sede social na Av. Epitácio Pessoa, nº 3.745, Miramar, Município 
de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP: 58.032-000, tel. / fax: (83) 99984.4382;

11. A presente Oferta Pública de compra de ações incentivadas foi submetida à Comissão 
de Valores Mobiliários, nos termos da legislação em vigor.

João Pessoa-PB, 22/08/2016
SEBASTIÃO COIMBRA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 069/2016, que objetiva: Aquisição de veículos 
automotores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Cavalcanti Primo 
Veículos Ltda - R$ 39.750,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 22 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional 
especializado para realização de serviços Topográficos no Município de Uiraúna - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 22 de Agosto de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Construção de uma Praça 
no Distrito do Mororó, Barra de Santana-Pb. Data de abertura: 09/09/2016 às 09h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 22 de agosto de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pres. CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.007/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 12 de setembro de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A REVITALI-
ZAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA AO LADO DA LINHA FÉRREA, NO BAIRRO 
DO TAMBOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e 
obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 22 de agosto de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 horas 
do dia 09 de Setembro de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de Empresa Especializada para os Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos 
em diversos trechos de ruas de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3448-1007. Link para 
baixar o edital: http://portal.elmar.inf.br/ci/uploads/201032/00002201602/Edital.pdf.

Bom Sucesso - PB, 22 de Agosto de 2016
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 horas 
do dia 05 de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Artefatos em concreto armado para atender as necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3448-1007. Link para baixar o edital: 
http://portal.elmar.inf.br/ci/uploads/201032/00023201611/Edital.pdf.

Bom Sucesso - PB, 22 de Agosto de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE  LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00009/2016, do tipo menor preço por item, objetiva a aquisição de peças para veículos 
pequenos e máquinas pesadas, cuja abertura será no dia 09.09.2016 às 08:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Pres. João Pessoa, 391, Centro – Pedra Branca-PB. O edital 
encontra-se no endereço: www.pedrabranca.pb.gov.br. contato Tel.: (83) 3456-1012.

Pedra Branca-PB, 22 de Agosto de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL
Republicado por incorreção 

   
 SINTRICOM

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DOMOBILIÁ-
RIO DE JOÃO PESSOA – Rua Cruz Cordeiro, 75 Varadouro, João Pessoa – PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINARIA
Ficam pelo presente edital de convocado todos os trabalhadores da Eco Construções e Incor-

porações Ltda,  para participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 26 de Agosto de 
2016, nos canteiro da obras, às 07:00 horas da manhã, do Condomínio Empresarial Eco Business 
Center, na Rua Antônio Rabello Junior, 195, Miramar, no Eco Summer Tambaú WB, na Av Antônio 
Lira, 95 Tambaú,  nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante da categoria 
laboral, para tratar da seguinte pauta:

Sindicalização e Compensação de Jornada.
______________________________

JOSÉ LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

João Pessoa, 22/08/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROCESSO ADM. Nº. 2016/008128
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09005/2016 

ERRATA DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS E ADJUDICAÇÃO
Em relação à empresa vencedora dos itens 108, 109, 111, 112, 115, 118, 120 e 121:
 Onde se lê: 
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO VASCONCELOS, inscrita sob o CNPJ: 41.141.383/0001-03. 

Leia-se: 
PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.973.901/0001-71.

João Pessoa, 22 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

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 Equipa-
mentos 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. José 

Henrique Filho, 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). 
Republicado por Incorreção

João Pessoa, 19 de agosto de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º Aditivo ao Contrato nº. 309/2012;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Manutenção de Gerador para a Ecartes. 
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa ELENET 

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2013/088482; 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2012;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Roberto 

Jorge da Silva, pela empresa ELENET SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA Vigência por 12 (doze) meses, 
iniciando-se a partir de 04 de novembro de 2016.

João Pessoa, 18 de agosto de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2016

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 14 
de Setembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ-
RIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA – TIPO B, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500167, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS – FNDE DESTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 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, 19 de Agosto de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades 
das secretarias e departamentos do Município de Natuba-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
EIRELI - ME - R$ 147.495,60.

Natuba - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO

Tomada de Preço Nº 003/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 670/2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que as empresas inabilitadas foram:

•         Empresa GL CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ 19.635.686/0001-15, não atendeu aos 
seguintes requisitos de habilitação: ITEM 6.1.Confere com original em todos os documentos que 
foram apresentados as cópias, ITEM 6.1.1. CRC atualizado, 6.1.12. Registro do CREA, 6.1.12.1. 
Capacitação técnico-profissional-Engenheiro/Profissional, 6.1.13. Atestado de visita ao município 
e seus respectivos subitens, Item 6.1.15. Certidão de Regularidade Profissional e cópia da Carteira 
do Contador, Item 6.1.17.1. As garantias de proposta deverão ser feitas até o terceiro dia útil que 
anteceder a data da licitação e não atendeu ao item 6.4.2.

•         Empresa VL. TECNOLOGIA LTDA-EPP, 03.226372/0001-29, constatou que a mesma não 
atendeu aos seguintes Itens: ITEM 6.1.1. CRC atualizado, 6.1.13. Atestado de visita ao município 
e seus respectivos subitens e 6.1.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS vencida.

Outrossim, informamos ainda, que a Comissão de Licitação, tomando por base a supremacia 
do interesse público e fundamentada no Art. 48, § 3°, fixou aos licitantes o prazo de oito dias úteis, 
a partir da data da publicação, para a apresentação de nova documentação ou justificativas que 
venham a sanar os pontos que geram as inabilitações, no caso de incidência de recurso o prazo 
para apresentação de nova documentação/justificativa ficará suspenso.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 12 de agosto de 2016.
DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES

Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
2° CHAMADA

MOTIVO: DESERTO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:00 horas do dia 06 de setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos não 
constantes no rol da Farmácia Básica destinados a doação no Município de Santa Terezinha/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 22 de setembro de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2.2.002/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Monteiro – PB/Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através de sua 
Comissão Setorial de Licitação - CSL, torna público aos licitantes interessados, o resultado da fase 
de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 2.2.001/2016, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa do Ramo de Construção Civil para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
PRO INFÂNCIA (CRECHE), na Comunidade do Sitio Santa Catarina, como segue:EMPRESAS 
INABILITADAS: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, por não atender ao disposto no item: 
4.5.3.1; e a empresa PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, por não 
atender ao disposto no item: 4.5.2, letras C, D, E e G; Em atendimento as determinações contidas 
no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica fixado aos licitantes 
o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação escoimadas das causas 
referidas acima, para que apresente-as até o dia 02 de Setembrode 2016, sob pena de inabilitação 
definitiva. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação.  
Monteiro - PB, 15 de Agostode 2016. ERINALDO ARAUJO SOUSA - Presidente da CSL

FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE – CPF Nº 518.715.644-68.  Torna público que requereu a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Instalação nº 692/2012/PROC. Nº 2012-000235 – CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO – AC: 600m² 
- CAJAZEIRAS-PB.  Processo: 2012-008709/TEC/LI-1836.

ELIAL BERTO RAIMUNDO DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 029.911.774-03. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1765/2016 em João Pessoa, 25 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda 
ao volante, Comércio, Serviços e Eventos (VW KOMBI – PLACA KFG-7008/PB) Na(o) – EM TODO 
ESTADO  Município: - UF: PB.  Processo: 2016-000845/TEC/LO-1617.

COOPERATIVA DOS APICULTORES DE ITAPORANGA E REGIÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
01.062.487/0001-08. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 2039/2016 em João Pessoa, 17 de agosto de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA. Na(o) -  SITIO 
CACHOEIRA  Município:  ITAPORANGA – UF: PB. Processo: 2014-006031/TEC/LS-0152.

DIANA SPENCER SILVA DE HOLANDA – CNPJ/CPF Nº 040.052.574-70. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1931/2016 em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 – Prazo: 688 dias. Para a atividade de: Propa-
ganda ao volante (FORD - 350 - PLACA OFB 1550/PB) Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  
Município:  - UF: PB.  Processo: 2016-004471/TEC/LO-2615.

AFONSO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR – CPF Nº 090.521.124-36, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Autorização para propaganda veicular eleitoral do veículo 
MODELO: Strada, ANO: 2011 - PLACA: OEU-8470, João Pessoa – PB.

OTONIEL GUEDES DE SOUZA – CNPJ Nº 21.121.442/0001-66, torna público que recebeu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença Simplificada 
– Nº 0194/2016, para Cabeleireiro, localizada na Avenida Oceano Atlântico, Nº 422, INTERMARES, 
CABEDELO – PB.

CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046184
Responsavel.: JOSE CLAUDIO ALVES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 504167234-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044873
Responsavel.: JOSE MESQUITA DE ANDRADE NETO
CPF/CNPJ....: 049158574-84
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         18.318,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046673
Responsavel.: LAPIS MAGICO
CPF/CNPJ....: 017483776/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            402,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047921
Responsavel.: LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ....: 021948359/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            987,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047946
Responsavel.: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 591989584-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            129,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046933
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046787
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            978,99
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047493
Responsavel.: MATEX IMP E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.922,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047572
Responsavel.: MERCADINHO + POR -
CPF/CNPJ....: 020847691/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047905
Responsavel.: MOZART ROCHA
CPF/CNPJ....: 019929704-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.327,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046280
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 017373709/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            247,07
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046765
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 017373709/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            267,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047906
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,  23/08/2016
----------------------------------------

 Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDRE VALENTIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 890338174-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.769,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046560
Responsavel.: ATIVOS ATIVIDADES DE ASSESSO-
RIA CON
CPF/CNPJ....: 007295722/0001-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.597,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045856
Responsavel.: BARBOSA & FARIAS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014563992/0001-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.611,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046052
Responsavel.: C F REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 003476779/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         26.875,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046086
Responsavel.: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIO
CPF/CNPJ....: 006217444/0002-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            908,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047313
Responsavel.: CLIVANDIR SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 002826424-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.635,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046592
Responsavel.: EDVANILDON PATRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 713601584-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047916
Responsavel.: ESCOLA PRESIDENTE MEDICI
CPF/CNPJ....: 001600179/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            834,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047942
Responsavel.: FLARES ANTONIO MACHADO ALBINO 
DE SO
CPF/CNPJ....: 070890664-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.530,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046693
Responsavel.: HD COMERCIO E SERVICO DE 
INFORMATIC
CPF/CNPJ....: 013858763/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047063
Responsavel.: JERRY CORDEIRO VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 027885814-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047945
Responsavel.: JOAO ARMANDO CORREIA DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 058902114-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.115,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.2.001/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Juazeirinho – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços em epigrafe, que tem por objeto a Contratação de empresa para a Reforma e 
Ampliação das escolas EMEF Miguel Lucindo (Sitio Mendonça) e a Escola EMEF Francisco José 
do Nascimento, objeto do Convenio nº 0493/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazei-
rinho e a Secretaria de Estado da Educação. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: TORRES 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ: 14.313.165/0001-28), no valor global R$ 195.334,37 (Cento 
e noventa e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), e em segundo lugar 
ficou a empresa: CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  apresentou o valor global de R$ 
203.934,19 (Duzentos e três mil novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos). Conforme 
consta nos autos do processo administrativo nº. 034/2016. Na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93, 
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos administrativa.

Juazeirinho – PB, 18 de Agosto de 2016.
FLÁVIO ROBERTO LIRA

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N179/2016
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 06/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de 
baias para animais, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da 
Pesca - SEDAP, 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 - 16-00729-3
João Pessoa, 22 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N183/2016

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 08/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/NAF, 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 - 16-00728-5
João Pessoa, 22 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.022/2016
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados as alterações abaixo, relativas ao Pregão Presencial 0.022/2016: No 
aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União, ambos do dia 16 de 
agosto de 2016: Onde se Lê: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO (PESSOAS 
FÍSICAS) PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; Leia-se: 
FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO. Ficam inalteradas as demais condições do edital, e horário da sessão de pregão, 
porém ALTERADA a data da licitação antes marcada para o dia 29/08/2016 às 09:00h, e agora 
REPUBLICADA para o dia 05/09/2016, as 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 22 de agosto de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.012/2016
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.012/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, para 
suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. Data da abertura: 06 
de Setembro de 2016, às 10h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponí-
vel no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João 
Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 
08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 22 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.034/2016 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 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. 0.6.034/2016, a ser realizada no dia 02/09/2016 às 15h30min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços para a Contratação de empresa para a manutenção corretiva e 
preventiva de Máquinas de Xeros com substituição de peças, para as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Monteiro. Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à 
Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 22 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.038/2016 

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. 1.6.038/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, para suprir as necessidades da 
Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 02 de Setembro 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, 22 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro
 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foram declaradas vencedoras e adjudicadas 

na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, através do Registro de 
Preços, em serviços de lanches, coquetéis, almoços e jantares para atendimento de eventos solenes 
oficiais, institucionais, inaugurações, aberturas e/ou encerramentos de eventos e/ou encontros, 
treinamentos, reuniões, cursos, seminários e visitas promovidos e/ou apoiados pelo Tribunal de 
Justiça e unidades da grande João Pessoa, conforme anexo I do Edital, às empresas:  MARIOSA 
RECEPÇOES & BUFFET LTDA no valor total de R$ 119.987,79 ( cento e dezenove mil novecentos 
e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) para o lote 01 e  SOLANGE DOS SANTOS ALVES, 
no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para o lote 02.

João Pessoa, 22 de agosto de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2015/117180

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº 01/2016

NOTA DE RETIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da SEMOB, torna público que na Licitação: CONCOR-

RÊNCIA nº 01/2016, do tipo TÉCNICA E PREÇO, Onde se lê a expressão SERVIÇO PERMISSIO-
NÁRIO, leia-se: SERVIÇO DE CONCESSÃO. Endereço BR 230, Km 25, S/N, Cristo Redentor, João 
Pessoa-PB. - Telefone: (83) 3218-9316 ou pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br – End. Eletrônico: 
www.joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2016.
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH 

PRESIDENTE DA CPL / SEMOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.039/2016 
PROCESSO Nº 2016/056388 da PGM

DATA DE ABERTURA: 05/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 18 (DE-

ZOITO) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA PESSOA FÍSICA, 
COM A INCLUSÃO DE TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - PGM.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 642875. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 20 – Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no 
endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou 
pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 22 de agosto de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016

O Prefeito do Município de Camalaú – PB, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no 
Art. 49 “Caput” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Súmula - STF nº. 346 e 
Súmula - STF nº. 473, Resolve REVOGAR o Pregão Presencial nº. 021/2016, que teve por objeto a 
Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, pelos fatos constantes nos autos do processo.

Camalaú – PB, 22 de agosto de 2016.
JACIENTO BEZERRA DA SILVA

Prefeito 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 127.
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a)
servidor(a):VERÔNICA DE OLIVEIRA, matrícula n.181.392-7para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0009231-6/2016 
APENSO –0015767-8/2015

João Pessoa, 22 de agosto de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 128.
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a)
servidor(a):HERIVELTON VASCONCELOS COSTA, matrícula n.178.404-8para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 
0015141-3/2016 APENSO –0027109-1/2015.

 João Pessoa, 22 de agosto de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

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

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº713, de 07 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMA a Sra. Jaqueline Alcione Barbosa dos 
Santos, matrícula nº 181.311-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 01 de SETEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0017065-1/2016 – Apenso n° 0014110-7/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 19 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº715, de 07 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMAA Sra.Márcia Maria Gomes da Silva, 
matrícula nº 171.455-4, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia  01 SETEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0017070-6/2016 – Apenso n° 0014103-0/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 19 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº716, de 07 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 14 de julho de 2016, INTIMA a Sra. Maria Ivani de Sousa Pereira, 
matrícula nº 180.182-1acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, 
às 14:00 horas do dia 01 de SETEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0017072-8/2016 – Apenso n° 0014097-3/2016, que apura denúncia 
de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 19 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB
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