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l Suspeitos de ataques a bancos são presos com mapa de agências. Página 6

l Professores da UFPB fazem paralisação hoje em dois campi. Página 8

l Cinco paraibanos estão entre os 100 melhores artesãos do País. Página 17

l Alta na emissão de notas fiscais na PB indica reação da economia. Página 18

Dois dias antes do início do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
anunciou que o governo interino não aumentará impostos em 2017 e suspenderá as negociações de reajuste salarial.  PÁGInA 13

Temer descarta reajuste 
antes do impeachment

Artista plástica pa-
raibana tem exposições 
marcadas em países da 
América Central, Ásia e 
Europa.  PÁGInA 9

Terceiro livro da 
poeta Anna Apolinário 
será lançado hoje n’A 
Budega Arte Café, nos 
Bancários.  PÁGInA 12

Dione Rabelo 
conquista
o exterior

Ousadia e
acidez em 
“Zarabatana”

NegOCIAçõeS SUSPeNSAS
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Sol Nascente, de Dione Rabelo Anna Apolinário estreou em 2010

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Edson Matos
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Procon fará fiscaliza-
ção nos estabelecimentos 
para saber motivos do 
aumento.  PÁGInA 4

40 postos da 
capital reajustam 
preço da gasolina

COMBUSTível

Aumento foi autori-
zado ontem pela Aneel e 
começa a valer no próximo 
domingo.  PÁGInA 19

Energia vai subir 
5,13% em 216
cidades da PB

CONTA De lUZ

EDUcAção E TEcnoloGIA  Começou ontem a etapa estadual da 10ª Olimpíada de Robótica, 
que reúne, em João Pessoa, 1,5 mil estudantes de escolas públicas e particulares.  PÁGInA 5

Jogos começam no dia 7 de se-
tembro e a Paraíba será represen-
tada por 11 paratletas, que já estão 
em treinamento em sP.  PÁGInA 24

Atletas paraibanos já 
estão na concentração 
das Paralimpíadas

Estado inaugura espaço 
de atenção à saúde 
dos policiais militares

Petrúcio Ferreira é uma das 
maiores esperanças de medalha

Local tem como objetivo promover
acompanhamento biopsicossocial

“Viver Bem”
FOTO: Evandro PereiraFOTO: Divulgação

Esportes

o governador Ricardo coutinho 
entregou ontem o Espaço Viver Bem, 
que oferecerá serviços de saúde 
à Polícia Militar.  PÁGInA 3
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Está em tramitação no Congresso 
Nacional uma Proposta de Emenda à 
Constituição que converge com a opi-
nião da maioria do povo brasileiro e 
há muito é uma reivindicação recor-
rente da sociedade civil organizada 
e das instituições democráticas do 
nosso país: o fim do foro privilegiado 
para deputados, senadores e minis-
tros de Estado. Há um clamor em to-
das as instâncias da sociedade quan-
to à sua extinção, que dá privilégios 
aos parlamentares e autoridades pú-
blicas, numa afronta à Constituição. 
Onde eles se enquadram no princípio 
de que ‘todos são iguais perante a lei’? 
Por que senadores e deputados não 
podem responder por eventuais ilíci-
tos nas instâncias padrões, como to-
dos os cidadãos brasileiros, e não em 
tribunais superiores? Eles são melho-
res do que todas as outras pessoas? 
Certamente, não.    

O foro privilegiado tem servido 
apenas para beneficiar políticos cor-
ruptos que protelam condenações e 
evitam punições por seus atos crimi-
nosos, logo o fato de o Congresso Na-
cional estar discutindo essa proposta 
assegura alguma garantia que, en-
fim, teremos essa inaceitável regalia 
extinta para sempre em nosso país. 
Políticos devem ter os mesmos direi-
tos assegurados em lei que o cidadão 
comum. E nada mais. Somente assim 
poderemos ter a condição igualitária 
que deve reger as demandas judiciais.

Foro privilegiado, devemos reco-
nhecer, serve apenas para gerar impu-

nidade, livrando políticos dos rigores 
da lei. E esta opinião converge com a 
de ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), como Luis Roberto Bar-
roso, para quem essa condição é uma 
“reminiscência aristocrática”, afora 
o fato de que o STF não está equipa-
do, como ele ponderou meses atrás, e 
nem é foro adequado para fazer esse 
tipo de juízo de primeiro grau. E esse 
privilégio termina por prejudicar o 
andamento de processos outros e so-
brecarregar o trabalho dos ministros. 
Atualmente, há 369 inquéritos e 102 
ações penais contra parlamentares no 
STF.

Fato curioso, de acordo com le-
vantamento feito no Senado Federal, 
é que os textos constitucionais de an-
tanho – Constituições de 1894, 1891, 
1934, 1946 e 1967 – proibiam o foro 
privilegiado, o que nos leva a concluir 
que a legislação, nesse particular, re-
trocedeu ao admitir tal regalia.  

Felizmente, a PEC está tramitando 
de forma célere. Ontem, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câma-
ra dos Deputados realizou a primeira 
de uma série de audiências públicas 
que serão feitas para ouvir a opinião 
de membros do Ministério Público, ju-
ízes, ministros do STF e STJ e especia-
listas em direito. A ideia é fazer uma 
discussão ampla para que a proposta 
chegue ao Plenário devidamente for-
matada. O deputado paraibano Efraim 
Filho, que é o relator da PEC na CCJ, já 
antecipou sua posição sobre a propos-
ta: é favorável à mudança.

Editorial

Fim do foro privilegiado
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TRês pEsquIsAsTROpAs fEDERAIspARlAmEnTO JOvEm

GEnETOn mORAEs nETO: O mElhOR DA EnTREvIsTA

O presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba, 
desembargador José Auré-
lio da Cruz, não descarta a 
possibilidade de convocar 
tropas federais para reforçar 
a segurança nas eleições. Po-
rém, afirma que a medida so-
mente será tomada em casos 
excepcionais. Em Campina 
Grande, esta possibilidade 
existe, uma vez que desde 
2004 tropas do Exército são 
convocadas.  

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) recebeu pedido de 
registro de três pesquisas 
de intenção de voto para a 
eleição de João Pessoa. A 
última delas ouviu 800 elei-
tores entre segunda-feira e 
ontem. Existe a possibilida-
de de que pelo menos uma 
delas seja divulgada ama-
nhã. Será uma oportunidade 
para que a população avalie 
e compare os números aferi-
dos por cada uma delas.

Os estudantes Daniel Perei-
ra Gomes de Barros e Luis 
Gustavo Gomes da Silva fo-
ram os selecionados para 
representar a Paraíba na 13ª 
edição do Parlamento Jovem 
Brasileiro, que ocorrerá de 
26 a 30 de setembro. O pro-
grama escolheu 78 jovens 
para conhecer o trabalho de 
um deputado federal. Para 
participar, todos elaboraram 
projeto de lei propondo mu-
danças para melhorar o país.   

nÃO TEnhO cOmplExO DE vIRA-lATAs, AfIRmA TITE
O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, usou expressão cara a Nelson Rodrigues ao ser pro-
vocado, logo após a convocação dos jogadores, a falar sobre a derrota para a seleção da Alemanha, na 
Copa do Mundo: “O 7 a 1 passou, não tenho complexo de vira-latas para ficar pensando nisso”. Para 
relembrar: complexo de vira-latas foi o termo que o dramaturgo pernambucano cunhou para se referir 
ao que a derrota para o Uruguai, na Copa de 1950, causou na psique dos brasileiros.  

ÓRGÃO sucATEADO
‘REI DAs sEcAs’

Quando a minha geração esta-
va nas salas de aula da UFPB, 
em busca do sonho de se for-
mar em jornalismo, o pernam-
bucano Geneton Moraes Neto 
já era um nome em ascensão 
na profissão, no Diário de Per-
nambuco e, involuntariamen-
te, exercia algum fascínio nos 
jovens que estavam prestes 
a ingressar no outrora forte e 
hegemônico mercado de mídia 
impressa. E uma caracterís-
tica que se perpetuou na sua 
trajetória no jornalismo televisivo, posteriormente, na Rede Globo, era o que mais despertava o 
interesse dos jovens jornalistas que começavam a exercer a profissão: sua capacidade de realizar 
grandes entrevistas, de extrair do entrevistado declarações e revelações que, sem a instigação 
perspicaz do repórter, talvez nunca dissessem palavra sobre aquilo. Entrevistas com Woody Allen, 
com astronautas que pisaram na Lua, com o assassino do líder negro Martin Luther King, Earl Ray, 
com personalidades da nossa música, como Caetano Veloso e Roberto Carlos, além de escritores e 
poetas como Carlos Drummond de Andrade marcaram para sempre a trajetória jornalística de Ge-
neton Moraes Neto, morto na segunda-feira à noite, no Rio de Janeiro, onde morava com a família. 
Aliás, a entrevista com o poeta mineiro rendeu o livro “O Dossiê Drummond: a Última Entrevista 
do Poeta”, que é considerada a mais completa e reveladora já realizada. Em fins dos anos 70, o 
jornalista pernambucano visitou a Redação de A União – na foto acima, ele está em companhia da 
minha amiga, Gisa Veiga. Publiquei essa mesma foto quando da edição especial de aniversário de 
120 anos do jornal, da qual fui o editor e coordenador.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Ao comentar que o comando do 
DNOCS ficará nas mãos do senador 
José Maranhão (PMDB), que fez a 
indicação do seu coordenador re-
gional, Anísio Maia ironizou: “Mara-
nhão pode, agora, ser coroado como 
o rei das secas. As verbas serão 
aplicadas seguindo seus critérios. 
Não faltará gente querendo beijar 
sua mão. Política mais atrasada que 
esta, impossível”. 

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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O deputado estadual Anísio Maia (PT), em opi-
nião enviada à coluna, criticou a decisão do Go-
verno Federal de retirar dos governadores o co-
mando de ações contra a seca, passando essa 
atribuição ao DNOCS. “É um órgão sucateado, 
sem condição de executar obras. Tem 1.500 
servidores, dos quais 1.100 já alcançaram di-
reito à aposentadoria  e os 400 restantes al-
cançarão este ano”.

Ao lado de Gisa Veiga, Geneton Moraes Neto visitou a 
Redação de A União

O editorial

Sou um dos poucos leitores brasilei-
ros que abrem o jornal pelo editorial. Isto 
desde a iniciação, quando via o diretor do 
colégio, padre Odilon Pedrosa, desprezar 
a primeira página das notícias principais, 
deixá-la para o fim, detendo-se e mergu-
lhando primeiro no artigo de fundo do 
Jornal do Comércio que, frequentemente, 
eu era escalado, dentre os internos,  para 
ir buscar na banca da Rui Barbosa, na 
Campina dos meus 13 anos. 

 Era o ano de 1946, o mais olímpico, 
ou seja, o mais jovial de todas as eleições, 
terminado o arraso da guerra, derruba-
da a ditadura, a minha geração se inau-
gurando nos comícios, nos discursos de 
Felix Araújo, desembarcado da Itália com 
a FEB, e no ressurgimento de lideranças 
como a de José Américo. Perguntava o pa-
dre, entre seus pares do Pio XI: se o poder 
de 1930 despencou, como se explica que 
seus cabeças continuem liderando? 

O rádio chegava primeiro, com a van-
tagem de não precisar de leitura atenta 
ou mesmo ligeira. De quebra, ainda vinha 
enxertado com a apoteose musical do Rio, 
com seus reis e rainhas que faziam a febre 
emocional de todo o país. 

Era o clima de euforia noticiosa irra-
diada desde a rendição alemã, com as ave-
nidas do mundo em marcha apoteótica. 
As manchetes, os anúncios do rádio bas-
tavam. Mas alguém tinha de pensar, refle-

tir, ler duas, três ou mais vezes o mesmo 
texto elaborado com essa finalidade. Era 
preciso entender o porque, as causas, já 
que o fato, o que, o onde, o como já tinham 
se espalhado pelas hertzianas. 

E o padre Odilon, um escolástico des-
cendente de Itambé, como Arruda Câma-
ra, detinha-se em mistérios como o surto 
queremista mal Getúlio despencara do 
poder. Era de ver a fúria odiosa como a 
grande imprensa o tratava, os Paulo Du-
arte, o nosso Rafael Correia de Oliveira e, 
nem bem o ditador se aprumava da que-
da, lá vem o saudosismo não somente dos 
getulistas da política como da música po-
pular de maior audiência, como “Ai, Gegê! 
Que saudade que nós temos de você”, 
marchinha de João de Barros e Zé Maria 
de Abreu. 

Padre Odilon procurava explicação 
para contrassensos do gênero. Preferia 
a interpretação do editorial à rapidez ou 
presteza da notícia. 

E devo ter aprendido com ele essa 
mania, movido de inveja, no próprio jor-
nal que eu compunha, de editorialistas 
como Malaquias Batista Filho, Adalberto 
de Araújo Barreto, Nathanael Alves, intér-
pretes ou orientadores encobertos que 
fazem a diferença na leitura em filetes de 
luz da eletrônica de hoje. Inveja de quem 
escreveu o editorial de A União de ontem 
e de todos os dias. 

padre Odilon procurava explicação para contrassensos do gênero.
preferia a interpretação do editorial à rapidez ou presteza da notícia.”
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Ricardo inaugura espaço de 
cuidado com a saúde do PM
Espaço Viver Bem vai 
oferecer assistência física 
e psicológica aos policiais

FotoS: Evandro Pereira

 

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) foi quem des-
cerrou a placa de inauguração 
na manhã de ontem do Espa-
ço Viver Bem, da Polícia Mili-
tar da Paraíba. Localizado em 
João Pessoa, o espaço é uma 
espécie de clínica para atendi-
mento dos policiais e seus de-
pendentes diretos, que terão 
serviços de assistência social, 
psicologia, psiquiatria, nutri-
ção, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional. O serviço é uma 
parceria entre o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Saúde, e o Fundo de Saúde 
da Polícia Militar e terá a capa-
cidade de realizar mais de 300 
atendimentos por mês – tria-
gem (identificação e encami-
nhamento) e consultas, além 
de acompanhamento semanal.

O Espaço Viver Bem está 
localizado na Rua Deputado 
José Mariz, Bairro de Tam-
bauzinho, em João Pessoa e 
conta com recepção, sala de 
espera, duas salas para os 
diretores, um miniauditório, 
quatro consultórios, copa, lo-
cal para ludoterapia, três ba-
terias sanitárias - sendo uma 
para pessoas com necessida-
des especiais - duas salas de 
escuta individual, dois veícu-
los, além de uma ambulância, 
que possui equipamentos de 
uma UTI móvel: desfibrilador, 
respirador mecânico, moni-
tor cardíaco, diversos tipos de 
medicamentos e equipamen-
tos para primeiros socorros. 

O major Wellington Mei-
reles – diretor de assistência 

social, e a capitã Ticiana de 
Lima Soares, diretora peda-
gógica da unidade, disseram 
que o espaço vai promover o 
acompanhamento biopsico-
social de policiais militares, 
das 8h às 18h, com atendi-
mento sistemático e contínuo. 
Ticiana informou  que sempre 
terá alguém de sobreaviso, se 
houver alguma emergência, 
ou alguma necessidade ur-
gente de acompanhamento 
social ou psicológico do PM.

Com relação ao policial 
de rua, segundo o major Mei-
reles, existem vários procedi-
mentos que já são adotados 
com o objetivo de revigorar 
emocionalmente esse profis-
sional. No caso de uma guar-
nição de policiais militares en-
volver-se numa ocorrência de 
grande porte – com troca de 
tiros por exemplo, essa guar-
nição é encaminhada para 
que seja feita uma escuta dos 
integrantes, análise do estado 
emocional deles, e se com-

provado que estão em con-
dições boas, retornam para 
o serviço operacional. Porém 
quando o militar é atingido 
por uma depressão, transtor-
no de ansiedade generalizada 
ou transtorno do pânico, o 
Comando o encaminha para 
acompanhamento psicológico 
sistemático.

Durante a inauguração, 
muitos militares foram conde-
corados por tempo de serviço 
e/ou por serviços prestados 
à população. O secretário es-
tadual da Segurança e Defesa 
Social, Cláudio Lima, e o co-
mandante geral da PM, Cel. 
Euller Chaves, mais a secretá-
ria de Saúde, Roberta Abath, 
além do próprio governador, 
fizeram a entrega das meda-
lhas e comendas. Após a so-
lenidade, Ricardo Coutinho 
falou da alegria de estar inau-
gurando um espaço inédito 
na história da PM. Ele ressal-
tou a bravura das mulheres e 
homens que formam a Polícia 

Militar num momento cru-
cial para o mundo inteiro. “A 
violência não é da Paraíba, é 
do mundo. E dentro do mun-
do está o Brasil. Policiais são 
profissionais vulneráveis a 
todo tipo de violência no cum-
primento do dever, quando 
se expõem para salvar vidas, 
para garantir a segurança da 
sociedade”.

Em entrevista coletiva, 
ainda no local, Ricardo Couti-
nho falou da importância da-
quele ambiente que, segundo 
ele, foi criado para prestar 
uma assistência qualificada, 
diferenciada, aos integrantes 
da Polícia Militar da Paraíba. 
“Esse é um trabalho profun-
damente diferenciado pelo ní-
vel de estresse, pelo risco que 
correm, e que de certa forma 
o que era oferecido na área de 
psicologia, e em outras áreas, 
eram dispersos por vários 
locais ou então dentro dos 
quartéis que às vezes fazia 
com que os próprios policiais 

não se sentissem à vontade”, 
lembrou.

Para o governador, a Po-
lícia Militar acertou em criar 
um espaço único em parceria 
com a Secretaria Estadual da 
Saúde e, através do Fundo de 
Saúde, adquirir uma ambu-
lância. “Aqui se vai encontrar 
fonoaudiologia, psicologia, 
nutricionista, vai encontrar 
uma gama de profissionais 
múltiplos capazes de aten-
der melhor aos policiais que 
precisam ter uma cobertura 
permanente em função do 
próprio trabalho que exer-
cem. Esse é um avanço e a 
gente espera que com maior 
equilíbrio o profissional de 
segurança possa naturalmen-
te render mais, melhorando 
cada vez mais a segurança pú-
blica a partir do seu desempe-
nho”, enfatizou.

Ricardo revelou ainda 
que ao assumir o governo 
em 2011, encontrou o Fun-
do de Saúde da PM com um 

débito de aproximadamente 
R$ 50 mil e completamente 
desorganizado. “Hoje o Fun-
do tem capacidade de alugar 
uma casa, instalar um serviço 
como esse, comprar uma am-
bulância por R$ 180 mil, gerir 
uma gestão efetiva, eficiente e 
responsável. Sobre o trabalho 
dos psicólogos e psiquiatras – 
expostos ao estresse, às dores, 
às angústias de quem os pro-
cura, e o recebimento por par-
te deles de uma carga emo-
cional muitas vezes pesada, o 
governador definiu como um 
ato de amor.

O atual governo já fez 
grandes investimentos na Po-
lícia Militar como a reforma 
dos seis batalhões, instalação 
de companhias independen-
tes, destacamentos, e a cria-
ção de 24 Unidades de Polí-
cias Solidárias – UPS, todas 
instaladas. A frota de viatu-
ras próprias foi renovada em 
72%, enquanto que a frota 
locada foi renovada em 100%.

Na manhã dessa terça-
-feira (23), o juiz da 1ª Zona 
Eleitoral, José Ferreira Ramos 
Júnior, coordenador da Propa-
ganda Eleitoral em Rádio, TV e 
Mídia em João Pessoa, se reu-
niu com candidatos, delega-
dos, advogados, profissionais 
de marketing que atuam na 
elaboração da campanha elei-
toral de partidos e coligações, 
para tratar da veiculação da 
Propaganda Eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão.

O juiz coordenador da 
propaganda falou sobre a ra-
zão do encontro: “Essa reu-
nião é para esclarecimentos, 
conversar com os partidos 
políticos e também o pessoal 
de marketing para  traçarmos 
algumas diretrizes, informar 
de algumas vedações – o que 
não pode ser feito na propa-
ganda eleitoral. Efetivamente, 
é com o intuito de mostrar 
o que pode e o que não pode 
ser feito no Guia Eleitoral que 

começa na próxima sexta-feira 
(26). A novidade é que a pro-
paganda para prefeito será fei-
ta em blocos de dez minutos, 
divididos para cada partido; 
e para vereador, será apenas 
em inserções durante a pro-
gramação das rádios e TVs”, 
ressaltou José Ferreira Ramos 
Júnior.

A reunião aconteceu na 
sala de Sessões do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB).

Juiz da 1ª Zona fala sobre 
propaganda no rádio e na TV

ELEIÇÕES 2016

Representantes da Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Alice 
de Almeida (Fundac) se reuni-
ram com o secretário estadual 
da Educação, Aléssio Trindade 
Barros, na tarde de segunda-
-feira (22), na Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
com a finalidade de discutir 
melhorias educacionais para 
o atendimento socioeducativo 
no Estado da Paraíba.

Entre os pleitos levados 

ao secretário da Educação es-
tavam a aquisição de material 
didático, kit escolar, material 
esportivo e suporte profissio-
nal no quadro de professores 
que lecionam nas escolas den-
tro das unidades socioedu-
cativas, além da proposta de 
construção de duas salas de 
aula,  no Centro Educacional do 
Adolescente (CEA), em Sousa.

Durante a reunião, o pre-
sidente da Fundac, Noaldo 
Meireles, falou da necessidade 

da efetivação do trabalho edu-
cacional para os socioeducan-
dos, já que, dentre as principais 
ferramentas utilizadas pelo 
Judiciário durante a avaliação 
dos internos, estão a frequên-
cia e o desempenho escolar.

O secretário Aléssio Trin-
dade pediu um diagnóstico 
completo das necessidades e 
se comprometeu em atender 
as demandas, retomando o 
projeto anteriormente cons-
truído junto à Fundac. 

Governo discute melhorias para 
atendimento socioeducativo

FUNDAC

A Terceira Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba negou, por 
unanimidade, na manhã dessa terça-
feira (23), o recurso interposto pelo ex- 
prefeito de Cajazeirinhas (a 369 quilô-
metros da capital), Cristóvão Amaro da 
Silva, acusado pelo Ministério Público 
Estadual (MPPB) de ter praticado ato 
de improbidade administrativa. 

O ex-gestor foi alvo de ação civil 
pública ajuizada pelo MPPB por não ter 
aplicado o percentual mínimo de 15% 
exigido por lei em serviços e ações na 
saúde pública; por ter realizado despe-
sas não comprovadas; por não ter rea-
lizado licitação em 11,36% de todas as 
despesas sujeitas a esse procedimento, 
totalizando cerca de R$ 296 mil; por 
ter efetuado pagamentos a empresas 
privadas, sem que o serviço tivesse sido 
prestado e por ter contratado serviços 
jurídicos, também sem comprovação, 
ainda que existisse no município, pro-
curador e assistente jurídico.

Por conta disso, o juiz da 2ª Vara da 
Comarca de Pombal o condenou à per-
da da função pública eventualmente 
exercida, à suspensão dos direitos políti-
cos por no mínimo oito anos e o proibiu 
de contratar com o Poder Público ou de 
receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário 
pelo prazo de cinco anos. Cristóvão Sil-
va também foi condenado a pagar mul-
ta civil equivalente a 20 vezes o valor da 

última remuneração percebida enquan-
to ocupante do cargo. 

Recurso
No recurso apelatório interposto 

ao Tribunal de Justiça, o acusado ale-
gou que as irregularidades detectadas 
não se configuram como atos de im-
probidade, por não haver a comprova-
ção do dolo e que muitas licitações não 
foram feitas em razão de situação de 
emergência.

 Os argumentos foram refu-
tados pelo procurador de Justiça em 
substituição, Doriel Veloso, que em 
seu parecer opinou pelo desprovimen-
to do recurso e pela manutenção da 
condenação do ex-prefeito. O desem-
bargador Saulo Benevides, relator do 
processo, afirmou que as alegações do 
Ministério Público foram devidamente 
comprovadas, já que as diversas con-
tratações de serviços sem procedimen-
to licitatório e sem justificativa para 
dispensa demonstram evidente aber-
tura para privilégios e beneficiamentos 
indevidos, inobservando a legislação e 
causando prejuízos aos cofres públicos. 

“Diante da conjuntura fática, for-
çoso concluir que outra medida não há 
senão a manutenção da condenação, 
que se afigura suficiente para cobrir 
práticas semelhantes atentatórias à 
legalidade e moralidade administra-
tivas, caráter pedagógico das sanções 
por ato de improbidade”, declarou o 
relator.

TJ acata MPPB e mantém 
condenação de ex-prefeito 

CAJAZEIRINHAS

Em 2011, o governador encontrou o Fundo de Saúde da PM com débito de R$ 50 mil; serviço usou recursos próprios para aluguel e compra de equipamentos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2016

Políticas

Comissão aprova lei que 
obriga plantio de árvores

Foto: Mnonononono

Plantio será obrigatório 
em imóveis subsidiados 
com recursos do Estado

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação, 
aprovou seis matérias na 
16ª reunião ordinária reali-
zada nessa terça-feira (23), 
no Plenário “Deputado José 
Mariz”. Destaques para dois 
projetos de Lei Ordinária nas 
áreas de meio ambiente e 
saúde das gestantes.

O Projeto 707/2016, de 
autoria do deputado Hervá-
zio Bezerra, dispõe sobre o 
plantio obrigatório de árvo-
res em empreendimentos 
imobiliários subsidiados ou 
financiados por recursos do 
Governo do Estado.

De acordo com Hervá-
zio Bezerra, “o quantitativo 
de árvores e demais aspec-
tos técnicos relativos ao seu 
plantio serão definidos pelo 
órgão estadual competente, 
observadas as condições de 
que, para cada empreendi-
mento imobiliário, será plan-
tada pelo menos uma árvore 
por unidade habitacional”.

O não atendimento às 
determinações do órgão esta-
dual competente para o plan-
tio de árvores acarretará em 
penalidades como sanções a 
aplicação das sanções disci-
plinares cabíveis aos agentes 
públicos e descumprimen-
to do contratual, em caso de 
pessoas físicas e jurídicas.

Já o projeto de lei ordi-
nária de autoria do deputado 
Renato Gadelha trata sobre 
a distribuição gratuita às 
gestantes de baixa renda, de 
repelente de insetos, de efi-
ciência comprovada contra o 
mosquito Aedes aegypti, no 
Estado.

As gestantes de baixa 
renda poderão ser beneficia-
das da distribuição prevista 
neste projeto de lei. A distri-
buição dos repelentes será de 
acordo com o exame ou laudo 
médico comprobatório e da 
comprovação da sua condi-
ção de baixa renda.

A CCJ aprovou ainda a 

manutenção de três vetos do 
governador do Estado a proje-
tos de lei de autoria dos depu-
tados Frei Anastácio, Charles 
Camaraense, e veto parcial ao 
projeto de Adriano Galdino; 
além da aprovação da propo-
sição de autoria do deputado 
Charles Camaraense.

Administração
A Comissão de Adminis-

tração, Serviço Público e Se-
gurança aprovou em reunião 
nessa terça, quatro matérias, 
sendo um projeto de lei com-
plementar do Tribunal de 
Justiça; dois projetos de lei, 
um do TJPB e outro do depu-

tado Nabor Wanderley; além 
de um projeto de resolução 
do deputado Bruno Cunha 
Lima.

 A matéria de autoria de 
Nabor Wanderley 727/2015, 
versa sobre a inexigibilidade 
de documentos impressos 
em processos administrati-
vos por órgãos públicos, au-
tarquias e fundações do Es-
tado da Paraíba. O Projeto de 
Resolução 89/2015,  de auto-
ria do deputado Bruno Cunha 
Lima, estabelece a renovação 
da Legislação Consolidada do 
Estado da Paraíba, distribuí-
da nos gabinetes a cada início 
da legislatura.  

AGENDA DoS CANDIDAtoS
(JoÃo PESSoA)

9h - Reunião no Distrito Industrial
13h - Entrevista na tV Manaíra
15h - Reunião em Mussumago, no 
bairro do Valentina
17h - Reunião na Comunidade Bom 
Jesus - Cristo, na Rua Abdias dos 
Santos Passos
17h30 - Inauguração do comitê 
do candidato a vereador Adauto 
Fernandes (PtB), em Mangabeira
18h - Caminhada no Bairro das 
Indústrias

6h - Panfletagem e adesivagem
8h - Despachos administrativos e 
compromissos institucionais
14h - Gravação de Guia Eleitoral
18h - Caminhada no bairro de 
Jaguaribe, com concentração na 
Praça dos Motoristas

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (Pt)

7h - Mobilização dos professores 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB)
10h - Gravação de Guia Eleitoral
17h - Panfletagem e adesivagem 
no novo Shopping da Lagoa (antiga 
Lojas Esplanada)

CAMPINA GRANDE

Manhã - Caminhada no bairro da 
Liberdade
tarde - Reunião com funcionários 
em empresas de Campina Grande
Noite - Reunião com lideranças 
de campanha e gravação de Guia 
Eleitoral

7h30 - Despachos administrativos
11h - Pit stop no Monumento dos 150 
Anos
16h - Ação nos bairros de Jardim 
Borborema e Ressurreição
18h - Gravação de Guia Eleitoral
20h - Lançamento da candidatura do 
vereador e postulante à reeleição Jóia 
Germano, no Clube da Bolsa

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

Manhã - Atividades parlamentares
12h - Visita a Call Center no bairro 
do Cruzeiro
15h40 – Caminhada na Zona Leste, 
com concentração na Avenida Cam-
pos Sales, no bairro José Pinheiro
Noite - Visitas aos bairros de Cam-
pina Grande

Não enviou agenda

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

7h30 - Entrevista para Lagar FM
09h15 - Visita a Arca Titão e a Arca 
Catedral
14h - Visita a AeC 
15h15 - Caminhada no bairro das Mal-
vinas, com concentração na esquina 
da Rua Francisco Lopes de Almeida 
com a Rua das Umburanas
19h30 - Gravação para Redes Sociais

7h - Panfletagem no bairro do 
Cristo
15h - Participa de sessão espe-
cial na Câmara Municipal de João 
Pessoa
18h30 - Panfletagem no bairro do 
Cristo

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

7h - Panfletagem no IFPB 
9h - Caminhada no bairro Dinamérica 
14h - Participa da construção do 
Grupo dos Excluídos 
16h - Acompanha sessão do STF 
sobre recurso do PSol para participa-
ção nos debates
20h - Avalia a audiência do STF

As promotoras eleitorais 
Silvana de Azevedo Targino 
(titular) e Gláucia Maria de 
Carvalho (auxiliar), da 64ª 
Zona Eleitoral de João Pes-
soa, ajuizaram 162 Ações de 
Impugnação de Registro de 
Candidatura (Airc) de candi-
datos a vereador da capital. 
A maioria das impugnações 
é por falta de documentação 
(certificados negativos cri-
minais das Justiças Estadual 
e Federal; escolaridade não 
comprovada; etc.) ou por não 
estarem em dia com a Justiça 

Eleitoral. Individualmente, os 
candidatos a vereador apre-
sentam à Justiça Eleitoral o 
Requerimento de Registro de 
Candidatura (RRC). Essas in-
formações e documentação é 
que são analisadas pelos pro-
motores eleitorais.

“As impugnações foram 
por várias razões, geralmente 
por falta de documentação”, 
explica a promotora Silvana 
Targino, lembrando que, a cada 
edital de candidatura publica-
da, o promotor eleitoral tem 
um prazo de cinco dias para 

analisar os documentos e ajui-
zar ou não o pedido de impug-
nação. “É um trabalho muito 
intenso. E fizemos a quatro 
mãos, com a promotora Gláu-
cia Carvalho nos auxiliando”.

A promotora também 
destaca que, na análise dos 
Demonstrativos de Regula-
ridade de Atos Partidários 
(Drap) apresentados pelas 
agremiações partidárias, foi 
detectado que alguns parti-
dos não adequaram o per-
centual de gênero, ou seja: de 
acordo com a legislação, den-

tre o número de candidatos a 
vereador de um partido polí-
tico, um dos gêneros (homem 
ou mulher) deve representar 
pelo menos 30% do total de 
candidatos dessa legenda.

Além das ações de impug-
nação de registro de candida-
tura e da fiscalização do regis-
tro de candidaturas, ainda são 
de competência da promotora 
Silvana de Azevedo Targino 
(64ª Zona) a fiscalização dos 
comitês financeiros; a presta-
ção de contas dos candidatos; 
e a totalização e diplomação.

MP ajuíza 162 ações de impugnação em JP
CoNtRA REGIStRoS DE CANDIDAtURA

Posso antever os passos das 
assessorias e dos marketeiros de 
todos os candidatos a prefeito que 
concorrem nas principais cidades do 
país. Logo após a realização de cada 
debate, quando eles se enfrentam 
em perguntas e respostas, as equipes 
divulgam, com motivos diversos, 
que o seu candidato “venceu”. Nessa 
segunda-feira (22), no primeiro 
embate entre os que concorrem à 
Prefeitura de João Pessoa, em debate 
promovido pela TV Master, não me 
arrisco a dizer quem ganhou, mas 
afirmo com toda certeza: Cartaxo 
saiu derrotado.

É até esperado que o candidato 
à reeleição seja encostado na parede 
por todos os concorrentes ao cargo. 
O que surpreendeu foi a reação do 
prefeito de João Pessoa, ou a falta 
dela. Acuado, respondia aquilo que 
perguntavam com frases prontas, 
repetidas, claramente fugindo das 
perguntas. 

Seu ex-aliado, Charliton Ma-
chado, o confrontou. Ao perguntar 
quantas ruas a gestão municipal 

O azul amarelou

opinião Felipe Gesteira   Jornalista - reporter@felipegesteira.com

havia calçado em quatro anos, o 
prefeito ardilosamente substituiu 
o quantitativo pela métrica, e res-
pondeu em quilômetros. Indignado, 
o petista rebateu, dizendo que das 
600 ruas prometidas na campanha 
eleitoral anterior, somente 38 foram 
concluídas.

Cida Ramos ressaltou em um 
momento do debate que segurança 
pública é a principal questão social, 
e denunciou que uma secretaria fora 
criada na PMJP com essa proposta, 
de auxiliar na segurança, mas usada 
somente para abrigar cargos políticos. 
A socialista disse ainda que irá utilizar 
as 1.000 câmeras prometidas e nunca 
compradas por Cartaxo, e que im-
plantará um trabalho de acompanha-
mento nos bairros, associado a um 
serviço de inteligência.

Victor Hugo, do PSol, afirmou 
que a gestão municipal sofre de grave 
estagnação. E estagnado ficava o pre-
feito. Aviltado por seus concorrentes, 
açoitado por todos os lados, não se 
movia, nem mesmo pedia direito de 
resposta. A cada vez que o citavam, ele 

se apequenava.
Em suas falas, Luciano Cartaxo 

se agarrava às poucas ações de gran-
de repercussão, como a controversa 
obra da Lagoa, quase completamente 
custeada pelo governo Dilma, e que 
é investigada pelo Ministério Público 
Federal por suposto desvio de R$ 10 
milhões, identificado pela Controla-
doria Geral da União. Ainda assim ele 
ressaltou a obra, e enquanto defendia 
a nova Lagoa, não soube explicar o 
motivo de ter fechado ginásios, não 
ter criado bibliotecas, centralizado 
espaços de lazer.

O tempo todo o prefeito citava a 
crise nacional, e não explicava nada. 
Classificou como mérito pagar o 
servidor em dia, o que é obrigação, e 
pôs na conta do Governo Federal toda 
a culpa pela obra do BRT, prometida 
já durante o mandato, não ter andado 
nada, nadinha. Para Cartaxo foram 
três anos de morosidade na obra da 
Beira Rio, quase dois anos para o 
desvio da Estação Cabo Branco, e 
uma eternidade para que o debate 
terminasse.

FOTO: Divulgação/ALPB

Comissão de Constituição e Justiça também aprovou projeto que beneficia gestantes de baixa renda
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de ataques a bancos com 
mapas de agências 
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Etapa estadual reúne 1.500 alunos
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

Evento começou ontem 
e segue até sábado na 
Estação das Artes

Cerca de 1.500 estu-
dantes de escolas públicas 
e particulares de ensino, 
divididos em 358 equipes, 
estão participando da eta-
pa estadual da X Olimpía-
da Brasileira de Robótica 
(OBR), iniciada ontem pela 
manhã na Estação das Ar-
tes, prédio localizado ao 
lado da Estação Cabo Bran-
co, no bairro do Altiplano, 
em João Pessoa. A capital 
paraibana foi a segunda no 
Brasil com o maior número 
de inscritos no evento, que 
segue até o próximo sábado 
(27) com entrada gratuita 
para o público.

Conforme Fagner Ri-
beiro, coordenador da OBR 
na Paraíba, a primeira rea-
lização do evento no Estado 
foi em 2011 e a cada ano o 
número de participantes 
vem crescendo. “A OBR na 
modalidade prática foi re-
alizada pela primeira vez 
em João Pessoa em 2011, 
contando com 50 equipes 
apenas; no ano seguinte, 
2012, houve participação 
de 72 equipes e em 2013 fo-
ram 80 equipes. Em 2014 e 
2015 os números pularam, 
respectivamente, para 179 
e 328 equipes, enquanto 
que este ano o número pas-
sou para 358”, informou.

O coordenador expli-
cou que o grande desafio da 

olimpíada é o aluno mon-
tar um robô e programá-lo 
para que, de forma autôno-
ma, ele faça a função de um 
bombeiro no resgate a uma 
vítima. Serão cinco dias de 
competições, reunindo 160 
equipes e 68 professores de 
dez Gerências Regionais de 
Educação (GREs), da Secre-
taria de Estado da Educa-
ção (SEE), sendo elas etapa 
classificatória para a edição 
nacional da OBR, marcada 
para o mês de outubro, em 
Recife (PE). 

Alunos da Escola Esta-
dual Escritor Horácio de Al-
meida, no bairro do Alto do 
Mateus, estão participando 
do evento pela terceira vez 
com três alunos e um pro-
fessor. A unidade participou 
das edições de 2014 e 2015 
da OBR e conquistou meda-
lhas nos dois anos, confor-
me o vice-diretor, Jhonatan 
da Silva. “A escola vai com-
petir nessa etapa estadual, 
porque nós entendemos 
que o projeto de robótica só 
veio a contribuir com uma 
melhor relação de ensino e 
aprendizagem, alcançando 
melhoras em várias disci-
plinas, a exemplo da Ma-
temática, Física, Biologia e 
Química”.

O evento
Na Estação das Artes 

foram montadas 16 arenas, 
sendo 12 para as compe-
tições e quatro arenas de 
testes usadas pelos com-
petidores para treino an-
tes da competição. Devido 
à quantidade de inscritos, 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

FOTO: Edson Matos

FOTO: Divulgação

a organização teve que di-
vidir este ano o evento em 
três regionais mais a final, 
em datas diferentes. No site 
da OBR, www.obr.org.br, é 
possível conferir a data da 
competição de cada compe-
tidor, lembrando que a final 
vai acontecer com os dez 
primeiros colocado nas três 
etapas regionais.

Programação
A abertura oficial do 

evento foi realizada na ma-
nhã de ontem, no salão de 
exposições e em seguida foi 
feita a primeira rodada de 
competições. No início da 
manhã os coordenadores 
do evento se reuniram com 
representantes das escolas 
no miniauditório 1 para tra-
çar detalhes da competição. 
As competições das etapas 
regionais foram realizadas 
até as 17h e logo em segui-
da foi feita a entrega das 
medalhas aos três primei-
ros colocados deste dia.

Hoje competem as 
equipes da Regional B, a 
partir das 10h. Amanhã dis-
putam as equipes da Regio-
nal C. Nos três dias haverá 
entrega de medalhas aos 
três primeiros colocados 
dos grupos, sempre a par-
tir das 17h. A sexta-feira é 
o dia em que a organização 
prepara as arenas para a 
Final Estadual que aconte-
cerá no sábado, a partir das 
8h, quando os melhores de 
cada regional competem 
novamente para decidir 
quem serão os primeiros 
colocados do Estado.

X Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)
Realização: CNPq, Secretaria de Estado da 
Educação e Secretaria Municipal da Educação
Período: 23 a 27 de agosto
Local: Estação das Artes – Altiplano
Horário das competições: 8h às 17h

Datas dos Regionais:
Regional A – Dia 23 de agosto (terça)
Regional B – Dia 24 de agosto (quarta)
Regional C – Dia 25 de agosto (quinta)
Preparação das arenas - 26 de agosto (sexta)
Final Estadual - 27 de agosto (sábado)

SERVIÇO

Desafio é montar 
robô e programá-lo 
para fazer a função 
de um bombeiro 
no resgate de uma 
vítima

Passarela será 
construída na 
BR-230 entre o 
Iesp e o Hiper

O Governo do Estado vai 
construir mais uma passare-
la metálica  para pedestres 
na BR-230. Dessa vez, será 
contemplado o trecho entre 
a Faculdade Iesp e o Hiper 
Bompreço, com  um inves-
timento de R$ 1,4 milhão. 
Como a licitação realiza-
da no dia 18 de agosto não 
contou com a participação 
de nenhuma empresa (de-
serta), o Departamento de 
Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER), por reco-
mendação do governador 
Ricardo Coutinho, realizará 
imediatamente outra para 
que a obra seja iniciada o 
mais breve possível.

A nova passarela na 
BR-230 visa principalmen-
te atender reivindicações de 
estudantes, trabalhadores e 
outras pessoas da área, que 
precisam atravessar a BR-230 
naquele trecho de grande mo-
vimentação de trânsito, com 
grande risco de acidentes.

 O diretor de Operações 
do DER, Hélio Cunha Lima, 
explicou que a nova pas-
sarela é mais uma obra de 
mobilidade urbana do go-
vernador Ricardo Coutinho 
na Grande João Pessoa, de 
grande alcance social para 
a população. Terá a mesma 
estrutura das duas já cons-
truídas pelo DER na Rodovia 
BR-230 - uma no Renascer 
e outra na Comunidade Boa 
Esperança.

Campanha contra câncer infantojuvenil acontece sábado
A maior mobilização na-

cional pela cura do câncer 
infantojuvenil acontece nes-
te sábado, 27 de agosto. Para 
participar do McDia Feliz é só 
adquirir o tíquete antecipado 
do Big Mac, que pode ser tro-
cado pelo sanduíche na data 
da campanha.

A venda dos tíquetes an-
tecipados representa uma 
importante parcela na arre-
cadação total da campanha 
McDia Feliz, composta ainda 
pela venda de sanduíches Big 
Mac no próprio dia do evento, 

além de produtos promocio-
nais com a marca McDia Feliz 
vendidos pelas instituições 
participantes.

Este ano, o projeto de 
aquisição de equipamentos e 
mobília para a nova sede da 
Associação Donos do Amanhã 
será favorecido com a arreca-
dação do McDia Feliz. Cerca de 
220 crianças e adolescentes 
atendidos pela instituição se-
rão beneficiados.

Para adquirir os tíquetes an-
tecipados, com valor de R$ 15,50, 
basta entrar em contato com 

a instituição beneficiada na 
Paraíba, pelo telefone 3242-
2710, ou comprar nos seguin-
tes pontos de venda: Sonho 
Doce Doceria, Lug Serigrafia, 
Antares Comunicação, Bri-
gaderia Maria Andrade, Res-
taurante Cannelle, CNA Ruy 
Carneiro, Projeto Contabili-
zando Sorrisos, Rotary Club 
João Pessoa, Colégio Kairós, 
Lojas Verona, Diartes Festas e 
Locações, Kiara Eventos e De-
corações, Antony Cabeleireiro, 
Clínica Pró Mulher, Lojas Uni-
-Sport, Clubjob e Palhaça Bom 

Te Ver. Em Campina Grande, 
os tíquetes podem ser adqui-
ridos no Hotel Village e Clínica 
Embrion.

Donos do Amanhã
A Associação Donos do 

Amanhã apoia crianças e 
adolescentes carentes por-
tadores de câncer de todo o 
Estado, que fazem tratamento 
em João Pessoa. Além de dar 
apoio social, custeando alguns 
exames e remédios, doando 
cestas básicas enriquecidas, 
latas de leite, suplemento ali-

mentar e fraldas descartáveis, 
a associação oferece almoço 
para as crianças e seus acom-
panhantes. 

“A nova casa, com mais 
estrutura, vai oferecer uma 
melhor qualidade de vida às 
crianças em tratamento para 
que possam se recuperar 
mais rapidamente, e o apoio 
aos seus familiares para que 
não desistam do tratamento,” 
afirma Andréa Gadelha, pre-
sidente da Associação Donos 
do Amanhã e médica oncope-
diatra.

MCDIA FELIZ

Projeto da nova sede da Associação Donos do Amanhã, na capital, que será beneficiada com a arrecadação do McDia Feliz, para aquisição de equipamentos e mobília
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Suspeitos de ataques a bancos são 
presos com mapa de agências de JP
Dois homens e uma mulher 
foram detidos em uma 
casa em Santa Rita

Dois homens e uma mu-
lher suspeitos de integrarem 
uma quadrilha responsável por 
ações contra bancos na Paraíba 
foram presos na segunda-feira 
(22) em uma casa no bairro de 
Tibiri, em Santa Rita, com um 
revólver calibre 38, munições 
e um mapa com marcações dos 
locais onde têm agências ban-
cárias de João Pessoa. 

A prisão foi realizada pe-
los policiais que fazem parte 
da 5ª Área Integrada de Segu-
rança Pública (Aisp). De acordo 
com o coronel Júlio César, que 
comanda o 7º Batalhão da Po-
lícia Militar, um dos presos é 
acusado também de vários ho-
micídios na capital. “Um deles 
tinha um mandado de prisão e 
é suspeito de vários homicídios 
ocorridos no bairro Padre Zé, 
na capital, inclusive é apontado 
como autor dos disparos que 
feriram um policial da Rotam 
durante incursão, também no 
Padre Zé”, contou.

Foram presos na opera-
ção Ivan Melo Torres, de 26 
anos; Tiago Rodrigo Lima dos 
Santos, 23; e Alvanir Ferrei-
ra da Silva, 40. Os três foram 
apresentados na 14ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita. Os dois 
homens foram autuados por 
porte ilegal de arma e forma-
ção de quadrilha. A mulher vai 
responder pelo crime de favo-
recimento pessoal, que é quan-
do ajuda a autores de crimes a 
fugirem de ação das autorida-
des policiais. 

Foto: Secom-PB

Além do mapa com marcações das agências, na casa em Tibiri foram encontradas armas e munição

A Polícia Militar 
deteve sete suspeitos 
de envolvimento no 
sequestro e morte do 
adolescente Rodrigo 
Henrique Rodrigues 
da Silva, de 16 anos, 
no bairro de Manda-
caru, em João Pessoa. 
O corpo da vítima foi 
encontrado na tarde 
de segunda-feira (22), 
quando estava sendo 
levado por um casal 
em uma carroça.

De acordo com o 
cabo Edmar Lopes, da 
Unidade de Polícia So-
lidária (UPS) de Man-
dacaru, na noite de 
segunda-feira foram 
presos dois homens 
e apreendidos dois 
adolescentes suspei-
tos de envolvimento 
no caso. “Durante a 
manhã desse domingo 
recebemos a informa-
ção do sequestro do 
jovem, que ocorreu 
na Rua José Lins de 
Albuquerque, no Alto 
do Céu, e durante as 
diligências a Força 
Regional localizou o 
carro que tinha sido 
utilizado na ação, um 

Volkswagen Fox preto, 
mas até então a vítima 
estava desaparecida. 
Hoje (segunda-feira) o 
corpo foi encontrado 
sendo transportado 
pelo casal em uma car-
roça”, disse.

O casal que foi 
preso levando o corpo 
contou que o cadáver 
seria jogado em um 
terreno, ao lado da su-
bestação de tratamen-
to de água que fica 
no bairro. O homem 
preso tem 18 anos e 
a mulher, 23. Os inte-
grantes do grupo deti-
do têm 27, 25, 19, 17 
e 16 anos. Todos eles 
foram encaminhados 
para a Central de Po-
lícia Civil, no bairro do 
Geisel.

PM detém 7 acusados 
de matar adolescente

EM JoÃo PESSoA

Corpo da vítima 
foi encontrado 
quando estava 
sendo levado 
em uma carroça

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu 
um casal suspeito de pra-
ticar tráfico de drogas, na 
manhã de ontem (23), na 
BR-101, em Mamanguape, 
Zona da Mata Norte da Pa-
raíba. Com eles foram en-
contrados maconha, cocaí-
na, ecstasy e haxixe.

A dupla estava em um 
VW Gol quando foi aborda-
da por agentes da PRF, no 
quilômetro 38 da BR-101. 
Durante a revista, os poli-
ciais encontraram a droga 
distribuída em uma mo-
chila e em uma bolsa per-
tencentes ao condutor do 
veículo, que tem 37 anos 
de idade. Ele estava acom-
panhado de uma mulher de 
27 anos. 

Na bagagem estavam 
860 gramas de maconha, 
180 gramas de cocaína, 

27 comprimidos de ecs-
tasy e um grama de haxixe. 
Foi apreendida também a 
quantia de R$ 1.850 em 
espécie e dois aparelhos 
celulares. O casal declarou 
que vinha de Natal, capital 
do Rio Grande do Norte, e 
tinha como destino a cida-
de de Jaboatão dos Guara-
rapes, localizada na Região 
Metropolitana do Recife. O 
homem disse aos policiais 
que está desempregado e 
que vive do auxílio-desem-
prego e da ajuda dos pais.

Os dois presos, junta-
mente com o carro e todo 
o entorpecente apreen-
dido, foram conduzidos à 
Delegacia da Polícia Civil 
da região. Eles responde-
rão pelo crime de tráfico 
de drogas. A pena para este 
delito varia de 5 a 15 anos 
de reclusão. 

PRF prende casal com 
vários tipos de droga

NA BR-101

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu, na segunda-fei-
ra (22), Roberto Carlos Silva 
dos Santos, de 33 anos, que 
estava foragido do Sistema 
Penitenciário de João Pes-
soa. A ação foi realizada du-
rante a manhã por equipes 
do Núcleo de Homicídios da 
6ª Delegacia Seccional, com 
sede em Alhandra, no Lito-
ral Sul do Estado.

Contra Roberto Carlos 
foi cumprido mandado de 

prisão definitiva expedi-
do pela Vara de Execuções 
Penais de João Pessoa. De 
acordo com a polícia, no 
ano de 2006, o preso atirou 
na barriga de uma mulher 
que estava grávida, matan-
do o bebê. O crime de latro-
cínio aconteceu em Parati-
be, no bairro Valentina de 
Figueiredo.

Para o delegado da Sec-
cional, Aneilton Castro, o 
Núcleo de Homicídios vem 

realizando um trabalho 
organizado e com foco na 
repressão qualificada aos 
crimes contra a vida. “Nós 
estamos sempre fazendo 
levantamentos, utilizando 
dados concretos que subsi-
diam nossas investigações 
e resultam em prisões e em 
mais criminosos envolvidos 
em casos de CVLI retirados 
de circulação na região do 
Litoral Sul”, disse a autori-
dade policial.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações (DDF) 
de Campina Grande, pren-
deu ontem em flagrante 
Marcos Antonio do Nasci-
mento e Charles Gonçalves 
Ferreira, acusados de en-
volvimento em crimes de 
estelionato e falsidade ide-
ológica e documental.

Eles foram autuados 
em flagrante quando tenta-
vam realizar um emprésti-
mo  em um correspondente 
bancário, no bairro de Santa 
Cruz, em Campina Grande. 
De acordo com a delegada 
Suelane Guimarães, a dupla 
estaria tentando realizar o 

empréstimo em nome de 
uma terceira pessoa e com 
uma carteira de identidade 
falsificada. “O documento es-
tava na posse de Marcos An-
tônio, que é conhecido pelo 
codinome de ‘Toim’. Ainda 
com o suspeito foram encon-
trados diversos documentos 
falsos, cartões de crédito e 
comprovantes de residên-
cia em nome de terceiros”, 
contou a delegada. A dupla 
responderá pelos crimes de 
estelionato e falsificação de 
documentos.

Droga na UFPB
Policiais do Batalhão 

Ambiental apreenderam um 

pacote com quase 1,5 kg de 
maconha, na tarde de ontem, 
durante rondas no entorno 
do Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
no bairro do Castelo Branco, 
na capital.

Os policiais estavam 
passando na parte de trás do 
campus, ao lado da mata que 
fica perto do Hospital Univer-
sitário, quando encontraram 
um pacote. Dentro da emba-
lagem estava o entorpecente. 
A PM ainda fez rondas, mas 
não localizou nenhum sus-
peito. A droga foi levada para 
a Central de Polícia Civil, no 
Geisel, e será encaminhada 
para incineração.

Foragido acusado de latrocínio 
é detido na cidade de Alhandra

Dupla é presa por estelionato 
e falsificação de documentos

MANDADo DE PRISÃo DEFINItIVA

EM cAMPINA GRANDE

Policiais militares 
do 5º Batalhão pren-
deram, na noite de se-
gunda-feira (22), dois 
suspeitos e apreende-
ram uma arma de fogo 
e drogas no bairro do 
Valentina de Figueire-
do, Zona Sul da capital.

Um dos homens 
foi preso após os poli-
ciais terem recebido in-
formações de que ele 
estaria comercializan-
do drogas em frente 
a uma residência. Ao 
averiguar o local, os 
PMs encontraram com 
o jovem de 18 anos um 
pé de maconha, duas 
balanças de precisão, 
outros entorpecentes e 
duas munições de fuzil 
deflagradas.

Também no bair-
ro do Valentina, uma 
equipe policial do 5º 
BPM foi informada 
por populares que um 
suspeito estaria arma-
do nas imediações do 
conjunto Sonho Meu. 
A guarnição localizou 
o homem de 38 anos 
e fez a abordagem, 
encontrando com ele 
um revólver calibre 38, 
com seis munições do 
mesmo calibre.

Os detidos e o ma-
terial apreendido fo-
ram levados para Cen-
tral de Flagrantes.

Traficante 
é localizado 
no Valentina

ZoNA SUL

Com eles foram apreendidos maconha, cocaína, esctasy e haxixe

Foto: Nucom-PRF
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Governo entrega certificação a 
APLs e lança núcleo de crédito
Arranjos Produtivos Locais 
terão acesso ao crédito e 
instituições financeiras 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado do Turismo e do Desen-
volvimento Econômico (Se-
tde), promoveu, na tarde de 
segunda-feira (22), no audi-
tório da PBTur, a solenidade 
de Certificação de 22 Arran-
jos Produtivos Locais (APLs) 
que produzem na Paraíba 
e ainda lançou o Núcleo de 
Acesso ao Crédito (NAC-PB) 
aos empreendedores. 

O secretário de Estado do 
Turismo e do Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), Lin-
dolfo Pires, fez a abertura do 
evento e destacou a importân-
cia da certificação. “São APLs 
dos mais diversos segmentos 
que estão presentes desde Ca-
bedelo, setor portuário, até o 
Sertão. Agora eles terão aces-
so ao crédito e instituições 
financeiras para melhorarem 
seus negócios. É como se fosse 
uma carta de alforria que esta-
mos oferecendo para que pos-
sam andar com suas próprias 
pernas e méritos. Em seguida, 
encaminharemos a relação 
dos beneficiados ao Ministé-
rio da Indústria e Comércio, 
em Brasília, para a partir de 
agora iniciarem o acesso a 
crédito e outras vantagens 
concedidas”, informou.

O empresário Sebastião 
Severo Acioly, responsável 
pelo Sindicato da Indústria 
e Calçados do Estado da Pa-
raíba (Sindicalçados), foi um 
dos beneficiados que ganhou 
a certificação. No discurso, 
um depoimento emociona-
do: “Ao longo de muitos anos 

Solenidade foi realizada no auditório da PBTur, com a presença de autoridades estaduais e representantes de empresas e entidades

tentamos ter este certificado 
em mãos. Viajamos bastante, 
muitas reuniões e, hoje, te-
mos esta consolidação. Agora 
é olhar daqui pra frente, pois 
estaremos aptos a trabalhar 
com mais vigor, em cima das 
leis vigentes, respeitando to-
das elas e trabalhando corre-
tamente”, comemorou.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Bares e Res-
taurantes da Paraíba (Abrasel
-PB), Paulo Amaral, também 
agradeceu em depoimento 
em nome dos proprietários 
de restaurantes de João Pes-
soa. “Quando eu soube das 
facilidades para quem se tor-

nava um APL fui em busca e, 
na época, não existia tanta 
facilidade como nos dias de 
hoje. Não desisti, fui à luta e, 
atualmente, temos mais de 
40 restaurantes beneficiados. 
Mesmo encarando uma épo-
ca de crise, nós conseguimos 
manter nossa empresa. O cer-
tificado veio agregar valor e 
abrir um leque de novas pos-
sibilidades”, explanou Paulo.

As certificações entre-
gues às governanças dos APLs 
foram destinadas aos setores 
de calçados, sucroalcooleiro 
(segmento da cachaça), capri-
novinocultura, mineral, arte-
sanato, moveleiro, apicultura, 

couro, fruticultura (segmento 
tangerina), confecção, turis-
mo (segmento gastronomia), 
avicultura, software, carci-
nicultura (criação de cama-
rão em cativeiro), cerâmica 
vermelha (tijolos e telhas), 
portuário, têxtil, flores, algo-
dão colorido, leite de cabra e 
derivados da região do Cariri 
Ocidental, leite e derivados da 
Bacia do Rio do Peixe e leite e 
derivados bovinos da região 
do Cariri Oriental.

Para a diretora do Núcleo 
Estadual de Apoio aos Arran-
jos Produtivos Locais, Dêlma 
do Socorro Pessoa, a certifi-
cação foi apenas o primeiro 

passo de uma série de con-
quistas. “Este é o olhar do Go-
verno Estadual e Federal para 
o setor. Vamos trabalhar para 
melhorar a inovação, capaci-
tação e investimentos em cré-
ditos cada vez mais. Agora as 
empresas mostraram que es-
tão aptas, assim fica mais fácil 
desenvolver políticas públicas 
específicas”, disse Dêlma.

A diretora de Articulação 
Institucional da Fiep-PB, De-
nise Pinto Gadelha, ressaltou 
a importância do lançamento 
da linha de crédito. “O objeti-
vo é estimular a competitivi-
dade com sustentabilidade. 
O nosso propósito é fazer 

orientações aos empresários, 
facilitar o acesso ao crédi-
to, elaborar documentação, 
assessorar projetos, confec-
cionar relatórios, além de 
manter boa parceria com ins-
tituições  privadas e oficiais”, 
relatou a diretora. A certifica-
ção também tem o apoio da 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep).

Acesso ao crédito
O acesso ao crédito é 

uma das estratégias para 
tornar as indústrias brasilei-
ras mais competitivas. Por 
isso, o NAC visa prestar in-
formações aos empresários 
e apoiá-los na elaboração de 
projetos, articulação de novas 
linhas de crédito e melhores 
condições de financiamento 
com instituições financeiras.  
O núcleo tem como objetivo 
ainda fazer um diagnóstico 
empresarial para acesso ao 
cliente, orientar sobre linhas 
de crédito, elaboração de pro-
jetos econômico-financeiros 
e administração do processo 
de acesso ao crédito.

Em João Pessoa, os inte-
ressados podem encontrar 
a Fiep, que está localizada 
na Rua Rodrigues de Aquino 
Chaves, 90, no Centro. O tele-
fone é (83) 3533-5585. Já em 
Campina Grande, o prédio da 
Fiep encontra-se na Avenida 
Manoel Guimarães, 195-4º 
andar, bairro José Pinheiro. 
Contato: (83) 2101-5365. 

Ainda na solenidade 
estiveram presentes repre-
sentantes do Sebrae, Empa-
sa, Fapesq, Faepa, Cooperar, 
Fiep, Departamento de Eco-
nomia da UFPB e do Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços.

Os criadores de 
caprinos e ovinos que 
desejam melhorar seu 
plantel terão uma boa 
oportunidade com a 
realização do leilão que 
a Empresa Estadual de 
Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba (Emepa-PB) 
realizará neste sábado 
(27), na Estação Expe-
rimental Pendência, no 
município de Soledade, 
Cariri paraibano. 

Serão 83 animais 
das raças caprina Sa-
vana, Anglo Nubiana, 
Saanen, Boer, British Al-
pine, Parda Alpina e de 
ovinos das raças Dorper, 
Dâmara e Santa Inês. 
Serão leiloados 72 lotes, 
sendo quatro caprinos 
machos Savanas, três 
machos Anglo Nubia-
na, seis fêmeas também 
Anglo Nubiana, três 
Saanen, dois Boer e seis 
fêmeas Boer. 

Das raças ovinas, 
são 21 machos Dorper 
e cinco fêmeas, seis ma-
chos Dâmara e quatro 
machos e nove fêmeas 
Santa Inês. Somente os 
animais dos lotes 01, 02, 
03, 04 e 05 não possuem 
Registro de Nascimento. 
Esses lotes foram avalia-
dos pela Comissão em 
R$ 94.450,00. 

Como integrante 
da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater 
vinculada à Sedap, a 
Emepa desenvolve pes-
quisas na caprinocultu-
ra consideradas de ex-
celência, contribuindo 
para o melhoramento 
genético das raças ca-
prinas e ovinas da Paraí-
ba e do Nordeste. 

A realização perió-
dica de leilões é uma 
oportunidade para que 
os criadores tenham 
acesso  aos produtos 
deste trabalho. Os lei-
lões realizados pela 
Emepa sempre atraem 
muitos criadores, inclu-
sive de outros Estados, 
principalmente pela 
qualidade genética 
apresentada.

Emepa realiza leilão 
de caprinos e ovinos 

EM SOLEDADE

Entre as 
raças caprinas 
estão Savana, 
Anglo Nubiana, 
Saanen e Boer; 
as ovinas são 
Dorper, Dâmara 
e Santa Inês

As muitas vantagens 
econômicas apresentadas 
na produção de pimenta têm 
feito com que agricultores 
familiares façam opção pelo 
seu cultivo, como também 
devido aos fáceis tratos cul-
turais, com mercado con-
sumidor cada vez crescente 
nos grandes centros urba-
nos, além de uso reduzido de 
água, podendo ser desenvol-
vida durante todo o ano.

A Gestão Unificada Eme-
pa/Interpa/Emater (GU), 
vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to da Agricultura e da Pesca 
(Sedap), implantou unidades 
demonstrativas que servirão 
de modelo para os agriculto-
res que desejarem trabalhar 
com essa cultura. No escri-
tório da Emater em Alagoa 
Grande, com acompanha-
mento da regional em Guara-
bira, já existem unidades de-
monstrativas de produção de 
mudas, inclusive disponibili-
zada à tecnologia utilizada, já 
comprovada a sua eficiência.

O extensionista Paulo 
Luiz dos Santos (Paulo da 
Emater), da Unidade Ope-
rativa de Alagoa Grande, há 
três anos vem estudando o 
cultivo desta cultura implan-
tando unidades demonstra-
tivas em pequenas áreas, 
inclusive em espaço disponí-
vel no próprio escritório da 
empresa, constatando que os 
resultados são surpreenden-
tes. Ele destaca as espécies 
de pimenta malagueta, haba-
nero, jalapeno, dedo de moça 

Cultivo surge como opção econômica
PRODUÇÃO DE PIMENTA

e a pimenta de cheiro como 
as mais comuns recomenda-
das para o plantio pelos agri-
cultores familiares.

Orientações
O técnico faz algumas 

orientações para quem dese-
ja iniciar o cultivo de pimenta. 
Lembra que a pimenta é uma 
cultura que depende de aten-
ção especial, principalmente 
às cultivadas em jarros. As 
orientações são de que a pi-
menta precisa de umidade 
pelos menos uma vez ao dia. 
Deve ser regada de forma 
que recebam água suficiente 
para o seu desenvolvimento, 

tendo o cuidado de não deixá
-las encharcadas.

Também orienta que se 
deve repor a matéria orgâni-
ca (estrume) pelo menos uma 
vez por mês e recomenda 
para observar diariamente o 
desenvolvimento da planta-
ção. “Se forem atacadas por 
pragas e doenças, imediata-
mente deve se fazer o contro-
le destas pulverizando uma 
vez por mês, utilizando um 
inseticida natural, além de 
realizar a poda das plantas 
eliminando os ramos velhos, 
principalmente após a colhei-
ta”, explicou Paulo. A orien-
tação é para pulverizar com 

produtos naturais, de modo 
que o plantio não tenha a pre-
sença de produtos químicos.

Vantagens
A pimenta traz benefícios 

à saúde. O sabor da pimenta 
é principalmente encontra-
do na parte mais externa da 
planta. Muito pouco na parte 
interna das sementes.

O técnico lembra que 
o que torna a pimenta um 
condimento é seu pigmento 
chamado “carotenoide”, res-
ponsável pela cor caracte-
rística delas. A cor é um dos 
elementos mais importantes 
na composição de um prato.

Poucas comidas são 
mais estimulantes visual-
mente que um prato com pi-
mentas suculentas de várias 
cores, quais sejam: verme-
lha, verde, amarela, marron, 
laranja e púrpura.

O poder nutricional e 
medicinal faz da pimenta um 
alimento muito saudável. Seu 
sabor ardente deve-se a uma 
substância com proprieda-
des analgésicas e energé-
ticas. Rica em vitaminas, a 
pimenta também favorece a 
redução de coágulos no san-
gue, pois é vasodilatador.

Nas suas propriedades 
medicinais, a pimenta esti-
mula a produção de endorfi-
na no cérebro, hormônio que 
produz a sensação de bem 
estar, apresentando ação an-
tioxidante, antiinflamatório e 
anticancerígeno, afora redu-
zir o apetite, sendo benéfica 
ao tratamento da obesidade.

Pimenta precisa de umidade todo dia e estrume uma vez por mês

FOTO: Walter Rafael/Secom-PB

FOTO: Secom-PB
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Juízes e promotores defendem fim do 
foro privilegiado para autoridades
Colegiado analisa 11 propostas 
de emenda à Constituição
que tratam da questão

Representantes de asso-
ciações de juízes, promotores 
e procuradores defenderam 
ontem o fim da prerrogativa 
de foro privilegiado para au-
toridades, durante audiência 
pública na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câma-
ra dos Deputados. O colegiado 
analisa 11 propostas de emen-
da à Constituição (PECs) que 
tratam da questão.

O foro é garantido a de-
terminadas autoridades pela 
necessidade, segundo o en-
tendimento da lei, de proteção 
do exercício de determinada 
função ou mandato, que de-
pende do cargo que a pessoa 
a ser julgada ocupa. No Brasil, 
entre as autoridades que têm 
o foro por prerrogativa de fun-
ção, estão o presidente da Re-
pública, os ministros (civis e 
militares), todos os parlamen-
tares, prefeitos, integrantes do 
Poder Judiciário, do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e 
todos os membros do Ministé-
rio Público. A medida é alvo de 
crítica de muitos juristas.

Para o presidente da As-
sociação dos Juízes Federais 
(Ajufe), Roberto Carvalho Velo-
so, o foro acabou virando uma 
espécie de instrumento para a 
impunidade, porque os julga-
mentos acabam demorando e 
os crimes terminam por pres-

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Manifestação de juízes e promotores foi durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados

crever ao longo do processo.
Segundo Veloso, a quan-

tidade de processos acaba 
sobrecarregando as Cortes 
superiores. Durante a audiên-
cia, ele citou dados levantados 
pela Ajufe que mostram que 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) há 369 inquéritos em 
tramitação, sendo 102 ações 
penais. Um levantamento 
mostrou que são necessários 
617 dias para o recebimento 
de uma denúncia pelo tribu-

nal. “Apesar das inovações do 
STF, julgar autoridades não 
é a vocação de um tribunal 
constitucional, e reverter essa 
demanda pode resultar em 
punição mais efetiva”, disse.

A mesma opinião foi ex-
pressa pelo presidente da 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), João Ri-
cardo dos Santos Costa, para 
quem os processos de pes-
soas com foro especial aca-
bam levando muito mais tem-

po para entrar em julgamento.
O magistrado defendeu a 

instrução e o julgamento para 
crimes comuns em primeira 
instância e mostrou que um 
levantamento da AMB apon-
ta que a média de tempo para 
julgamentos do STF é de 1.396 
dias. “Esse tempo todo acaba 
dando a sensação de impuni-
dade”, disse. Segundo Santos 
Costa, a instrução na primeira 
instância dá maior agilidade 
ao processo. “Depois há recur-

sos para Tribunais superiores, 
mas a instrução é um momento 
muito importante desse pro-
cesso e deve ser feita na primei-
ra instância”, acrescentou.

Apesar de não ter uma 
posição institucional fechada 
sobre o tema, a presidente da 
Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Co-
namp), Norma Angélica Reis 
Cardoso Cavalcanti, disse que a 
associação deve se reunir hoje 
para fechar uma posição.

FOTO: Reprodução/Internet

Os professores da Univer-
sidade Federal da Paraíba dos 
campi de João Pessoa e Litoral 
Norte (em Mamanguape e Rio 
Tinto) vão parar as atividades 
e realizar ações de mobilização 
hoje. A paralisação foi definida 
durante assembleia da catego-
ria realizada no último dia 16, 
mas não abrange os campi de 
Areia e Bananeiras.

Além da suspensão das 
aulas, em João Pessoa o Sindi-
cato dos Professores da UFPB 
(Adufpb) promoverá três ativi-
dades. Pela manhã, a partir das 
7h, haverá um café da manhã na 
entrada do prédio da Reitoria, 
em frente ao estacionamento.

Já às 9h30, acontecerá a 
primeira reunião da Comissão 
de Mobilização formada duran-
te a assembleia de professores 
do dia 16 visando à construção 
da greve geral no País. Em pau-
ta estão os seguintes pontos: 
informes, preparação do Grito 
dos Excluídos (7 de setembro) 
e preparação de assembleia 
universitária com os três seg-
mentos. A Adufpb convida to-
das as pessoas e entidades in-
teressadas em contribuir com 
a comissão para participar da 
reunião, que será realizada na 
sede do sindicato, no Centro de 
Vivência do Campus I, além de 
outras atividades.

Professores da UFPB 
fazem paralisação hoje

JOãO PessOa e LiTOraL NOrTe

A comissão especial que 
analisa o Projeto da Lei de 
Responsabilidade Educacio-
nal (PL 7420/06) adiou para 
13 de setembro a reunião para 
votar o parecer do relator, de-
putado Bacelar (PTN-BA).

A reunião será realizada 
às 14h30, em plenário a definir.

Em maio, o relator rejei-
tou sugestões apresentadas ao 
seu parecer sobre a proposta.

Proposta
A proposta responsabili-

za, com penas previstas na Lei 
de Improbidade Administrati-

va (8.429/92), o gestor público 
que permitir, injustificadamen-
te, o retrocesso da qualidade da 
educação básica nos estados, 
municípios e Distrito Federal.

A chamada Lei de Res-
ponsabilidade Educacional 
reúne 20 propostas (o projeto 
principal 7420/06, de autoria 
da ex-deputada professora Ra-
quel Teixeira, e outras 19 pro-
postas sobre o mesmo assun-
to que tramitam apensadas).

A aprovação da Lei de 
Responsabilidade Educacio-
nal é uma das exigências do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE), aprovado em 2014, e 
já deveria estar em vigor.

Comissão adia votação 
da lei para setembro

resPONsabiLidade educaciONaL

O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou a 
Medida Provisória 723/16, 
que prorroga, por três 
anos, o prazo de atuação 
dos médicos do Programa 
Mais Médicos contratados 
por meio de intercâmbio. 
O texto beneficia profissio-
nais brasileiros formados 
no exterior e estrangeiros 
que trabalham no programa 
sem diploma revalidado no 
País. A matéria será votada 
ainda pelo Senado.

A MP, editada pela 
presidente afastada Dilma 
Rousseff, também prorro-

ga por igual período o vis-
to temporário concedido 
aos médicos intercambis-
tas estrangeiros inscritos 
no programa do Governo 
Federal. De acordo com 
o Ministério da saúde, a 
medida permitirá que sete 
mil profissionais perma-
neçam no País. Os prazos 
acabariam em outubro de 
2016.

Segundo a lei que 
criou o Mais Médicos (Lei 
12.871/13), o contrato de 
trabalho dos profissionais 
selecionados dura três anos. 
Nesse período, o médico re-
cebe um salário chamado de 
“bolsa-formação”.

MP prorroga o Mais 
Médicos por três anos

Tarifa zero 
no transporte 
é rejeitada no 
Congresso

Os parlamentares brasi-
leiros rejeitam a ideia de tarifa 
zero para o transporte público, 
assim como tomadores de de-
cisão e formadores de opinião 
do setor, mostra pesquisa di-
vulgada ontem pela Associa-
ção Nacional de Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU).

A pergunta foi feita a 224 
deputados e 25 senadores, de 
27 partidos diferentes. A tarifa 
zero é desaprovada por 71,8% 
deles, enquanto 16,7% aprova. 
O restante não opinou. Entre os 
100 economistas, gestores muni-
cipais, estaduais e federais entre-
vistados, a rejeição chega a 85%.

Já em relação à origem dos 
recursos para financiar o trans-
porte coletivo, os dois grupos 
divergem. Enquanto grande 
parcela dos parlamentares, 
47,5%, disse que o dinheiro 
deve vir dos orçamentos públi-
cos, a maior parte dos especialis-
tas e gestores, 33%, respondeu 
que usuários de carro sejam a 
principal fonte de custeio.

Para isso, os representan-
tes do setor defendem que seja 
criado uma nova contribuição 
municipal sobre combustíveis 
cujos recursos seriam desti-
nados somente à operação do 
transporte coletivo. O objetivo 
é desincentivar o deslocamen-
to individual e permitir uma 
redução do preço das passa-
gens. Uma Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) que 
cria o tributo tramita desde 
2007 na Câmara.

Para tentar acelerar o 
desfecho da fase final do 
processo de impeachment 
da presidente afastada 
Dilma Rousseff, líderes dos 
partidos da base aliada do 
governo do presidente in-
terino Michel Temer deci-
diram ontem restringir as 
perguntas da situação às 
testumunhas apenas às li-
deranças. Pelo regimento, 
todos os senadores podem 

fazer questionamentos. O 
julgamento definitivo está 
marcado para começar ama-
nhã, no plenário do Senado.

Os líderes governis-
tas, no entanto, não vão 
proibir que senadores da 
base exerçam o direito de 
fala. No próximo domin-
go (28), às 11h, os líderes 
DEM, PSDB, PMDB, PP, PSB 
voltarão a se reunir para 
definir a estratégia de 
questionamento a Dilma, 
que falará no julgamento 
na segunda-feira (29).

Perguntas feitas 
só pelos líderes

Grande JP tem três 
bairros sem água

A Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) realiza 
hoje trabalhos de manutenção, de 
caráter preventivo, na rede de dis-
tribuição no bairro do Bessa. Por 
esse motivo, o abastecimento de 
água será suspenso, das 8h às 19h, 
nos bairros do Bessa,  em João Pes-
soa, e Renascer I e II, em Cabedelo. 

Mais informações sobre os 
serviços executados pela Compa-
nhia podem ser obtidas gratuita-
mente pelo telefone 115.

assalto a carro dos 
correios na capital

A Polícia Militar desarticulou 
uma quadrilha suspeita de assal-
tar, na tarde de ontem, um carro 
dos Correios enquanto o veículo 
realizava entregas na comunidade 
Muçumago, no bairro do Valentina, 
Zona Sul da capital. Os criminosos 
levaram 20 encomendas e a maioria 
foi recuperada na ação da PM. 

Segundo informações do cabo 
Josefferson Gonçalves, do 5º Ba-
talhão, os acusados utilizaram um 
carro Toyota Corolla no roubo e foram 
flagrados desmontando o veículo em 
uma área de vegetação. “O carro ti-
nha sido roubado no último domin-
go, no bairro do Castelo Branco, e 
eles já estavam retirando as rodas 
do veículo para abandoná-lo” disse.

Ainda de acordo com o po-
licial militar, foram presos quatro 
suspeitos, mas eles estavam em 
um grupo de mais de 10 acusados.

Prisão por tentativa 
de homicídio

Policiais da 1ª Companhia de 
Choque do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) prenderam em fla-
grante o ex-presidiário Dakison dos 
Santos Alves, 28, acusado de tentar 
matar um homem de 26 anos, ontem, 
no Mercado Central de João Pessoa. 
Com o suspeito foram apreendidos 
dois revólveres calibre 38. De acordo 
com o sargento Tiago Gomes, a prisão 
aconteceu poucos minutos após o 
crime. “O sargento Pompilo estava de 
folga passando pelo Mercado Central 
e escutou os disparos, conseguindo 
em seguida deter o acusado com as 
duas armas e pedir o apoio da nossa 
guarnição”, disse. Dakison dos San-
tos Alves foi apresentado na Central 
de Polícia Civil, no Geisel. Ele, que já 
cumpriu pena por roubo, disse que 
praticou o crime porque a vítima tinha 
matado o irmão dele há 5 anos. A ví-
tima está internada em estado grave 
no Hospital de Trauma.

Jogos das escolas 
estaduais na Pb

A Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), por meio da Gerência Ope-
racional do Desporto Escolar (Goae), 
realiza, durante esta semana, os Jo-
gos das Escolas estaduais nas gerên-
cias regionais das cidades de Princesa 
Isabel (11ª), Cajazeiras (9ª), Patos 
(6ª) e Mamanguape (14ª). O evento 
teve início na segunda-feira (22) e 
vai até 17 de setembro, nas 14 GREs. 
Os jogos contam com a participação 
de alunos de todas as escolas esta-
duais, nas modalidades atletismo, 
basquete, futsal, handebol, voleibol e 
voleibol de praia. “Este é o quarto ano 
de realização dos jogos depois de um 
jejum de 20 anos, quando eles acon-
teciam apenas em João Pessoa. Nessa 
gestão, além de retomarmos os jogos, 
ampliamos para todas as escolas do 
Estado”, contou José Geraldo Cabral 
de Castro, da Gerência Operacional do 
Desporto Escolar (Gode/SEE).

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Da Agência Câmara

Da Agência Câmara



Artista plástica paraibana Dione Rabelo consolida sua carreira 
internacional participando de grandes exposições em vários países

Tintin CineClube de hoje 
mostra história e a 
intimidade de cineastas  
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Evaldo fala da união 
do trabalho com a 
Inteligência do homem
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Jovem escritora Anna 
Apolinário lança a sua 
terceira obra literária
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A artista Dione Rabelo (destaque),  
ladeada por suas obras em 

diferentes formatos e estilos, que 
ganharam espaço em grandes 

exposições e bienais internacionais

A artista plástica paraibana Dio-
ne Rabelo está consolidando, 
cada vez mais, a sua carreira 
em âmbito internacional. Para 
se ter uma ideia dessa con-
quista de território no exterior, 
no momento, ela está partici-
pando da Octava Internacional 

Grabados por la paz, Bienal 2016 que acontece 
na cidade de Monterrey, no México, e da 2nd 
International Exlibris Competition Varna, em 
Varna, na Bulgária, ambas com encerramento 
no próximo dia 30 de setembro, mês em que 
também estará presente, só que a partir do 
dia 22, de outro  importante evento, a Osten 
Biennial of Drawing, em Escópia, capital da Ma-
cedônia, que se prolongará até 22 de fevereiro 
de 2017. Além disso, de setembro até janeiro 
do próximo ano terá obras na Écarta! Con-
temporary Papers International Exhition, na 
Itália, evento que vai ocorrer em duas grandes 
exposições na Tower in Cassina de Pecchi e no 
Spazio Mantegna, ambas na cidade de Milão. 
E, ainda, também foi selecionada para o 4th 
Guangzhou International Exlibris and Mini 
Prints Biennial, na China, que acontecerá em 
novembro.     

“É uma honra muito grande, para mim, 
estar em quatro eventos, que são grandes 
exposições. Estou extremamente feliz e o 
sentimento é o de dever cumprido, pois isso 
consolida a minha carreira no exterior e é uma 
coisa maravilhosa, pois significa respeito ao 
trabalho, o que é muito importante para um 
artista”, confessou para o jornal A União Dione 
Rabelo. “De todas essas exposições internacio-
nais, a mais difícil para entrar foi a da Bulgá-
ria, pois grandes artistas tentam participar”, 
confessou ela, que, na Bienal do México, se faz 
presente com a xilogravura intitulada Anjos da 
Paz. “Outra paraibana, Zenilda Pereira, que fez 
xilogravura junto comigo e outros no Atelier 
Miramar, de José Altino, há muitos anos, tam-
bém participa dessa exposição em Monterrey”, 
acrescentou a artista.  

Dione Rabelo participa da exposição na 
Bulgária com cinco obras, todas na técnica 
xilogravura, e cujos títulos são os seguintes: 
Mestre Sivuca, inspirada no músico e sanfo-
neiro paraibano, por, de acordo com a artista, 
representar a alegria e o forró; Luiz Gonzaga, o 
Rei do Baião; Marizete Vieira, que foi a primei-
ra professora de alfabetização; Freira alemã 
Rosa Aberler e Aninha Mocó, todas seleciona-
das para a exposição e que passam a pertencer 
ao acervo da instituição, o que a deixa muito 
contente. “Varna é considerada a capital cultu-
ral da Europa”, justificou ela. 

“Estudei com a freira Rosa Aberler, já 
falecida, que chamávamos de irmã Rafaela, 
no colégio de freiras Stella Maris, na cidade 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Conquistando território

de Triunfo (PE), e que tinha um senso artístico 
muito profundo e sensível”, disse ela, que nasceu 
em Princesa Isabel, localizada no Sertão da 
Paraíba. “Mas a obra mais interessante dessas 
cinco é a de Aninha Mocó, uma das criaturas 
mais humildes e pobres, que gostava dos ani-
mais e criava muitos gatos em Triunfo”, confes-
sou Dione Rabelo. 

Outra exposição que está deixando Dione 
Rabelo bastante feliz é a Osten Biennial of 
Drawing, em Escópia, a capital da Macedônia. 
“É um evento enorme, com 65 países inscritos, 
690 artistas e 2.240 obras. Será realizado de 
22 de setembro até 22 de fevereiro de 2017, no 
Osten Museum of Drawinhg, só com os selecio-
nados. Eu sou uma das selecionadas, graças a 
Deus. Já houve o júri e, agora, ficou um número 
bem menor. Foi tipo concurso de miss: todos 
os artistas inscritos tiveram obras expostas, no 
final de junho, e um júri internacional excluiu 
várias obras”, comentou ela, que se fará presente 
com as seguintes seis obras, todas desenhos: My 
World (Meu Mundo); Angel (Anjo); Petra (Pe-
tra); Snakes (Serpentes); The Dream (O Sonho) 
e Wings (Asas).

Já com relação ao evento Écarta! Mini 

Contemporary papers International Exhibi-
tion, serão duas exposições, ambas na cidade 
de Milão. Dione Rabelo participará com a obra 
- produzida na técnica mista - intitulada The 
Glove (A Luva). “Eu enviei duas obras, conforme 
solicitado pelo regulamento, mas só ficaria uma 
por artista: The Hand (A Mão) e The Glove (A 
Luva). São bastante semelhantes e traduzem 
o aproveitamento do papel pelo artista, seja 
na gravura, no desenho, num simples esboço 
para uma pintura ou escultura e muitas outras 
formas. Eu enfoco o uso da mão do artista e o 
encaixe perfeito com o uso  do  papel. Como uma 
mão à luva. Gostei demais. Tive a sorte de ser 
selecionada para a mostra. Fiquei muito feliz, 
porque o papel representa as inúmeras possibi-
lidades como suporte artístico. No Brasil, há cer-
ta restrição para o uso do papel como suporte, 
mas isso não ocorre na Europa”, comentou ela. 

Dione Rabelo classificou de “excelente 
notícia” sua seleção para o 4th Guangzhou Inter-
national Exlibris and Mini Prints Biennial, que 
ocorrerá no próximo mês de novembro, no Art 
Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, 
na China. Ela disse que já tinha participado de 
outra Bienal naquele País, em 2014, e, desta vez, 

enviará três xilogravuras, cujos títulos são os 
seguintes: Minu Nogueira, Irmã Dulce e Artur 
da Mota Miranda. A propósito, a artista não 
pára de produzir e já possui trabalhos recentes, 
ainda não expostos, a exemplo da xilogravura 
A Vítima, as esculturas Esmeralda - construí-
da em madeira, fios de cobre e pedras semi 
preciosas - e Os Aprendizes (madeira e pedras 
semi preciosas) e a pintura Sol Nascente, todas 
de 2016. 
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Mesmo que haja uma natural 
rejeição dos mais idosos às no-
vas tecnologias da informação, 
indiscutíveis os êxitos de tais 
práticas nas mais di-
versas atividades, inde-
pendentemente da faixa 
etária.   

Recentemente, um 
novo ministro do atual 
Governo, não muito jovem, 
ao assumir o cargo pediu 
de volta a reinstalação, em 
seu Gabinete de Trabalho, 
de antiquados aparelhos 
de Fax, quando não há 
sequer disponibilidade 
de materiais de consumo 
que permitam o respectivo 
funcionamento. 

Por outro lado, há 
inúmeros exemplos de 
pessoas que, por moti-
vos vários, não podem 
mais se locomover, e que 
transformaram suas limi-
tações físicas em oportu-
nidades para, através do Ensino a 
Distância, emprestarem um novo 
sentido às suas Vidas, voltando 
ao trabalho, e fazendo das novas 
atividades uma terapia para suas 
deficiências. 

Enfim, tais adequações, ou re-
jeições, são próprias, também, das 
diversidades inerentes ao compor-
tamento humano, condenando-se 

as novas práticas, ou aceitando-as 
como fatos normais, pondo-as ou 
não em uso, segundo as propen-
sões, experiências e contingências, 
respeitadas as diferenças impostas 
por cada individualidade.

Não é de hoje que a inteligên-
cia humana produz meios desti-
nados ao exercício cada vez mais 
sofisticado e multifário para o seu 

trabalho, visando sempre o 
Bem-Estar e a melhoria das 
suas condições de vida, o 
que, em suma, resulta nas 
disponibilidades civilizató-
rias de que usufruímos. 

Convém, todavia, obser-
var que todas as conquistas 
do Homem na Terra, segun-
do as característica e fina-
lidades que apresentem, 
estarão a serviço do bem ou 
do mal, por força das dife-
renciadas personalidades 
de cada indivíduo. 

Conclusão: nem tanto à 
terra, nem tanto ao mar. A 
Sabedoria e o Equilíbrio es-
tão no meio, ou seja, saber 
utilizar o que há de bom, 
positivo e engrandecedor 
pela união do trabalho  com 
o poder da inteligência do 

homem, evitando-se sempre as 
desaconselháveis e inquietantes 
exacerbações.

É difícil, porém, nada é im-
possível à condição superior do 
homem!

Paris se prepara para o maior evento cultural bra-
sileiro (de rua) de toda a Europa. Durante cinco dias, de 
31 de agosto a 4 de setembro, e já na 15ª edição serão 
realizadas diversas manifestações culturais culminando 
com a lavagem da escadaria da Igreja de La Madeleine.

O tema deste ano é “A Paz entre os povos” e promete 
ser inovador porque a cena será dividida entre artistas 
brasileiros e franceses conhecidos do público.

A previsão é de que mais de 30 mil pessoas assistam 
aos eventos e a Lavagem de La Madeleine é uma home-
nagem às baianas que anualmente lavam as escadarias 
da Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador.

A cerimônia se inicia quando um padre da Igreja de 
La Madeleine e um babalorixá – vindo diretamente de 
Salvador, proferem em conjunto, a missa de abertura: 
Rosário dos pretos. Em seguida se apresenta um coral 
composto de cantores brasileiros residentes na França e 
alguns franceses.

Segundo os historiadores: “Tudo começou na Bahia, 
em 1773, na Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador, 
quando os integrantes da “irmandade dos devotos 
leigos” obrigaram os escravos a lavarem a Igreja como 
parte dos preparativos para a festa do Senhor do Bonfim. 
Posteriormente, para os adeptos do candomblé, a lava-
gem da Igreja do Senhor do Bonfim passou a ser parte da 
cerimônia das Águas de Oxalá. A Arquidiocese de Salva-
dor, então, proibiu a lavagem na parte interna do templo 
e transferiu o ritual para as escadarias e o adro”.

Inicialmente a festa em Paris foi trazida pelo ar-
tista Roberto Chaves em 1998, com a Lavagem acon-
tecendo em Montmartre nas imediações da Igreja de 
Sacré-Coeur.

Em 2002, “Robertinho” obteve a permissão da Igreja 
de La Madeleine para fazer a lavagem em sua escadaria. 
Foi quando fundou a Association Viva Madeleine junto 
com Adilson Rodriguez e Jean Alain Guieu.

Pouco tempo depois, a Prefeitura de Paris, colocou 
o evento no calendário de verão da cidade e em 2011, a 
“Lavagem” foi reconhecida pela Unesco, pelo seu valor 
cultural.

A Lavagem reúne brasileiros residentes em toda 
a França e vem conquistando cada vez mais o público 
francês. Todos os anos a Lavagem conta com o apoio de 
diversas entidades, incluindo as Galeries Lafayette Paris. 
No final acontece o grande desfile, que reúne cerca de 30 
mil pessoas em torno de dezenas de grupos de batucada, 
ala das baianas e um trio elétrico com artistas famosos, 
animando a multidão.

Ao longo desses 15 anos já passaram pela Lavagem 
de La Madeleine, artistas brasileiros de renome como 
Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Preta Gil, e Margareth 
Menezes.

Mais informações sobre o evento é só acessar o we-
bsite da Association Viva Madeleine (http://lavagedela-
madeleine.com/) ou a página no facebook (https://www.
facebook.com/LavageDeLaMadelein)

  Sem exacerbações...

Lavagem da escadaria da Igreja de La 
Madeleine: evento brasileiro na Europa

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com
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Quando a poesia 
compensa a falta d’água

“Ó bendito o que semeia
livros, livros à man-

cheia
e manda o povo pensar.
E o livro caindo n’alma

é germe que faz a 
palma

é chuva que faz o mar”
Castro Alves, in “O livro 

e a América”
Quantos livros já li na vida? Não sei. Não contei. 
Quantos livros tenho em casa? Também não sei. Nunca 

contei. Mas sei que esse é um dado que me prende à casa 
onde moro. Transportar e relocar a montanha de livros que 
possuo não é tarefa fácil. 

Esse pensamento me ocorre quando me dou conta 
dos inúmeros eventos literários que acontecem na Paraíba 
durante o mês de agosto. Sem contar os novos livros que aqui 
são lançados. Desses já perdi a conta. Mas tenho em mente 
os eventos literários que acontecem na capital e cidades do 
interior durante este mês. 

Primeiramente, o “Agosto das Letras”, promovido pela 
Funesc, que desde o ano passado deu uma ênfase especial 
aos quadrinhos, à contação de histórias, oferecendo oficinas 
diversas e realizando lançamento de livros e leituras dra-
máticas de textos literários. Também não dá para deixar de 
mencionar o “Sesc das Letras” outro evento já consolidado no 
calendário cultural da Paraíba. Por fim, e, nem de longe me-
nos importante, temos a Flibo, a Feira Literária de Boqueirão, 
agorana sua 7ª edição. 

A Flibo 2016 homenageou a escritora Anayde Beiriz, a 
poeta que foi “suicidada”, imolada na pira revolucionária que 
revolveu a Paraíba em 1930. Anayde não era exatamente o 
que podemos chamar de uma líder política, mas seu com-
portamento libertário/revolucionário transformou-a em 
líder de uma geração que clamava por mudanças e, como tal 
foi sacrificada. As palavras de Anayde que ecoaram na Flibo, 
foram:“Eu escrevo/Para criar/Um mundo/No qual/ Possa 
viver. /Procuro criar/Um mundo/Como se cria/Um determi-
nado/Clima, /Uma atmosfera/Onde eu pudesse/Respirar.”

Essas palavras bem revelam sua insatisfação com o 
ambiente opressivo em que viviam seus contemporâneos, 
principalmente as mulheres, cuja conduta era traçada por 
normas bem rígidas que não davam margem a questiona-
mentos e muito menos a extrapolações. Como exemplo ex-
tremo podemos citar o caso trágico de Sady Castor e Ágaba, 
jovens contemporâneos de Anayde, que tiveram suas vidas 
também marcadas pela intolerância e pela tragédia. Esse 
caso foi dramatizado por Carlos Cartaxo, que mostra Sady 
assassinado em praça pública, por motivos fúteis.

Também participou da Flibo – 2016, a historiadora Sa-
brina Bezerra, com o seu livro Anayde Beiriz, em quadrinhos, 
ilustrado por Américo Filho. Na companhia da historiadora, 
participamos de um bate-papo em torno da vida e obra de 
Anayde. A plateia presente na praça da Abes, (Associação 
Boqueirãoense de Escritores de Boqueirão participou 
ativamente da discussão, fazendo perguntas e manifestando-
se de várias maneiras. Também estiveram presentes neste 
evento a escritora pernambucana Luzilá Gonçalves Ferreira, 
orientadora de tese de doutorado da paraibana Ana Couti-
nho (professora da UFPB) sobre autoras paraibanas vítimas 
de um processo de silenciamento histórico, Anayde Beiriz 
dentre estas. Presente também na plateia, o escritor cearense 
radicado em Pernambuco Cássio Cavalcante, que escreveu 
uma biografia da cantora Nara Leão. O poeta e secretário 
de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira, também compareceu e 
distribuiu com os presentes o volume 1, da revista de arte e 
cultura“Piriah”. E ainda estava lá o escritor João Martins (de 
JP), Magna Vanusa (de Boqueirão), Cláudia Gonçalves (poeta 
do Rio Grande do Sul) e mais o casal Andreia e Sérgio, de 
Bananeiras.

A escritora paraibana Ana Adelaide Peixoto Tavares 
também participou, como convidada, divulgando seus recen-
tes livros “De paisagens e de outras tardes” e“Brincos pra que 
te quero?”.

Também houve apresentações musicais na Praça da 
ABES com a Filarmônica Nossa Senhora do Desterro e a 
Orquestra Mirim da Escola Padre Inácio. Encerrando a noite, 
apresentaram-se a cantora Érica Marques e Moizés e Banda, 
no palco armado na praça. Todos esses eventos acontecerem 
no dia 18 de agosto, na abertura da Flibo, que continuou até 
o dia 20, com oficinas, minicursos, paredes poéticas, saraus, 
bate-papos além de outras atividades

Tudo isso só aconteceu e acontece, graças aos esforços 
incansáveis da poeta e agitadora cultural Mirtes Waleska 
Supino, que teve o suporte da UEPB, UFCG, UFPB das Secreta-
rias de Cultura da Paraíba e de Boqueirão, além do apoio 
significativo da comunidade, através das escolas locais, seus 
estudantes e professores que, de várias formas se fizeram 
presentes, na divulgação e realização do evento. Várias insti-
tuições do Cariri, como o Boletim Informativo O Candeeiro, e 
entidades voltadas para agropecuária do Semiárido nordes-
tino, também se empenharam para a realização e sucesso do 
evento.

Parabéns, Mirtes, parabéns povo de Boqueirão, povo do 
Semiárido, que não deixam a falta d’água, a seca arrefecerem 
seu amor à terra e à cultura.



Roteiro
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Cinema

Em cartaz

 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 - Futebol
22h - 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 - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A intimidade de cineastas contada em 
cartas, no Tintin Cineclube de hoje Ari e os cacos de vidro

Crônica em destaque

“Hoje, escreveremos com luzes e 
sons a intimidade alheia que reflete 
no espelho da alma que o cinema 
é. Uma espécie de correspondência 
audiovisual, carregada de poesia, 
paixões, sonhos, tensões, rupturas e 
experimentações”, foi assim que as 
curadoras, Liuba de Medeiros, Ma-
riah Benaglia e Ana Bárbara Ramos 
descreveram a nova mostra do Tintin 
CineClube intitulada “Filmes carta de 
cinema”. Com exibição hoje, às 19h30, 
a sessão será literalmente ‘de mim 
para você’, faz alusão a correspondên-
cias que tratam de ensaios audio-
visuais feitos. A sessão é gratuita e 
acontece na sala de cinema do Cine 
Bangüê. 

Ana Bárbara Ramos ressaltou 
ainda que durante a exibição dos 
filmes os presentes passaram por 
um processo de alto conhecimento e 
talvez se vejam na situação retratada. 
“Nesse trânsito, talvez você se veja 
refletido, e se regozije. Ou talvez se 
assombre, se incomode, se aborreça”, 
concluiu.

Sendo uma mostra que traz 
questionamentos e bate de frente 
com o óbvio. As produções audiovi-
suais trabalham com a evidência, e 
com a intimidade, fazendo acima de 
tudo um subverto a lógica que deixa 
no chinelo, literalmente, o cinema 
quadrado, pasteurizado, pronto 
para o consumo regado à pipoca 
da mesmice e do tédio que temos 
atualmente. 

Dessa forma, o primeiro filme 
a dar início à mostra é ‘Sonhos de 
Lulu’, feito por Marcela Lordy. A ficção 
produzida em 2010, entre São Paulo 
e Rio de Janeiro segue seu desti-
no guiado pelas correspondências 
pessoais entre Louise Brooks, estrela 
hollywoodiana da década de 30, e 
Guido Crepax, quadrinista italiano. 

Sendo criador da icônica per-
sonagem Valentina, Guido trabalha 
em ‘Sonhos de Lulu’ um tratado que 
adentra o universo feminino, seus 
diferentes papéis, fetiches e dilemas: 
identidade, profissão, liberdade, ma-
ternidade, poder e sexualidade.

Coisa que no filme ‘Corres-
pondência: Isaki Lacuesta – Naomi 
Kawase’, não se é visto. Produzido 

FOTO: Divulgação
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Lucas Silva
Especial para A União

Luiz Augusto Paiva
Professor

Preconceitos, sejam eles de qualquer ordem, sempre me 
incomodaram. Cor da pele, posição social, gênero, orientação 
sexual e outros se houver ou surgirem. Talvez, pela educação 
rígida de um lado e liberal de outro, por mais paradoxal que 
possa parecer esses dois vieses tão aparentemente contra-
ditórios, foram eles os responsáveis pela minha intolerância 
com os preconceitos.

Isto posto, arrisco abordar um tema controverso.  Con-
fesso não acreditar haver futuro em relacionamentos onde 
entre o casal haja uma diferença intelectual acentuada. Seria 
isso um preconceito? Pode ser, mas é o que penso. Nada 
contra os que ousam tentar. Mas fica difícil não ter a parelha o 
que conversar além das espinhosas questões da rotina fami-
liar. Os sonhos e as perspectivas são divergentes. O que toca 
o coração de um não passa nem por perto das coronárias do 
outro. Como deve ser diferente para ambos a forma de ver um 
pôr do sol! Aos que contestam minha tese, atrevo apresentar 
um exemplo emblemático.

O nome dele: Ari. Bem, era algo mais extenso do que 
Ari. Fiz aqui no nome desse meu amigo um procedimento 
cirúrgico eliminando vogais e consoantes até que sobrasse o 
acanhado Ari. Assim evito constrangimentos ao protagonista 
e até quem sabe, pendengas nos tribunais.

Mineiro de Juiz de Fora, Ari apareceu por aqui lá no 
começo dos anos noventa. Uma paixão mal resolvida, fez esse 
meu amigo escolher este distante recanto para enterrar má-
goas e lembranças doloridas. À praia Formosa, em Cabedelo, 
coube a distinção de receber Ari e sepultar em suas areias 
os desgostos passados do nosso dileto professor. Sim, Ari 
era professor. Professor de Literatura da melhor qualidade. 
Entre nós, seus novos confrades, era o Mineirinho.  Primeiro a 
tomar acento na sala dos professores, onde chegava com mais 
de meia hora de antecedência, acendia o cigarro de palha, be-
bericava o café  preparado por Dona Bel e ficava, como diziam 
seus pares, pensando na morte da bezerra. 

Gente boa, o Mineirinho. Quantas boas conversas ti-
vemos! Falava-me de Guimarães Rosa com incontido entu-
siasmo. Coube-me apresentar-lheNikos Kazantizakis com 
seu ilhéu cretense Zorba e o pastor Manolius. “Molhamos a 
palavra” muitas vezes discorrendo sobre o drama de cons-
ciência do jovem Raskolnikov de Dostoievski e por aí iam 
nossas palestras. Mas Mineirinho construíra para si uma roti-
na invejável. Pela manhã as aulas. Começava suas tardes com 
os afazeres inerentes ao magistério. Já, à tardinha, a praia e a 
convivência com gente da terra, recolhendo experiências exó-
ticas para ele. Ficara maravilhado com a terra que adotara.

Mulheres? Só as eventuais. Nada de relacionamentos 
perenes, nada de complicações, a vida estava muito boa da-
quele jeito. Mas um dia Ari apareceu com a novidade. Estava 
namorando. Namoro sério e já fora até pedir a mão da moça 
ao pai dela.

_ Pra valer mesmo, Ari?
_ Espero que sim. Parece que vai dar certo. Vou investir 

nessa história. Olha essa foto dela – e mostrou-me a fotografia.
_ Ari! O que é isso? – não contive a admiração. Loira 

(loira mesmo!) com os cabelos anelados, quase compridos, 
olhos de esmeralda, corpo entre a silhueta das modelos e a 
compleição de uma atleta; enfim, perfeito! – Parabéns meu 
amigo. E ela faz o que da vida, Ari.

_ Tá estudando.
_ Estudando o quê?
- Tá fazendo supletivo.
_ ?????
_ O que foi?
_ Nada não, Ari.
_ Como nada? Com essa cara. Diz aí.
_ Ari não vai dar certo. Depois que passar o entusiasmo, 

quando vier a rotina, o que vai conversar com ela? Discutir “A 
República” de Platão. Vai levar a moça para assistir concerto 
da Sinfônica?

Ari não quis mais conversar comigo. Ficou abusado e mal 
me dirigia a palavra. Até que uns dois meses depois apareceu 
puxando conversa.

_ Você tinha razão. Não deu certo.
_ ???
_ Um dia ao pegar na mão dela perguntei o que era aque-

la pequena cicatriz no polegar. Você não acredita o que ela 
respondeu: cortei no “vrido’, amor.

Todo encanto acabou com aquele “vrido”. Mas vamos 
concordar: não há amor que suporte, não há paixão tão avas-
saladora que seja capaz de resistir aos ferimentos oriundos 
de um caco de “vrido”.

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 Tintin CineClube – Mostra De mim para você
n Quando: Hoje
n Onde: Cine Bangüê
n Horário: 19h30
n Entrada: Franca 

em 2011, o documentário tem como 
base trecho das correspondências 
fílmicas realizadas entre os rea-
lizadores Isaki Lacuesta e Naomi 
Kawase feitas através do Centro de 
Cultura Contemporânea de Barcelo-
na (CCCB). 

“In Between Days” é um conjun-
to de retalhes íntimos das vidas dos 
cineastas e, como contou o produtor 
do filme, Jordi Balló, também é “qua-
se um novo gênero, o das cartas cru-
zadas, cuja sucessão supõe diversos 
tempos: o da filmagem do primeiro 
envio que inicia um caminho ao azar, 
o da espera, o da resposta que dá pé 
a uma nova peça que bebe da ante-
rior e solicita uma nova, e finalmen-
te o tempo da exibição”.

Por outro lado, ‘De Glauber 
para Jirges’, de André Ristum foge 
um pouco do universo feminino e 
dos personagens que trazem li-
berdade, poder e sexualidade. Em 
resumo, a ficção de André Ristum 
faz um recorte de momentos por 
meio de períodos de cartas enviadas 
por Glauber Rocha ao seu amigo e 
colaborador Jirges Ristum na meta-
de dos efervescentes anos 70, onde 
podemos descobrir um pouco da re-
lação de Glauber com a Itália e com 
o cinema, bem como sua perspectiva 
sobre as condições sócio-político-
culturais brasileiras naquela época.

O filme também traz um pouco 
da intimidade de Glauber Rocha, 
contida nas cartas ao amigo, que 
é reconstruída mediante escritos, 
filmes Super 8 antigos e poesias. 

Uma homenagem do diretor ao seu 
pai, Jirges, e a Glauber Rocha, ambos 
falecidos nos primeiros anos da déca-
da de oitenta.

Já caminhando para o fim da mos-
tra, o documentário ‘Correspondência: 
Fernando Eimbcke – So Yong Kim’ rea-
lizado em 2011, mostra em sua pro-
dução que foram utilizadas citações 
das cartas fílmicas realizadas entre os 
realizadores Fernando Eimbcke e So 
Yong Kim, que foram feitas CCCB. 

Os dois cineastas compartilham 
geração, sintonia estética e um mesmo 
sentido de humor e de intimidade. A 
correspondência entre os dois supõe 
um intercâmbio epistolar que, a partir 
do minimalismo de gestos e motivos, 
recorre a vida dos dois cineastas du-
rante todo um ano.

E por fim, os filmes ‘Carta do Cea-
rá 2015’, de Marcelo Ikeda, ‘Corres-
pondência: J.L. Guerin – Jonas Mekas’ 
e ‘Khan Khane’, do frances Jean-Luc 
Godard Jean-Luc contam também suas 
histórias, todas elas adquiridas por 
cartas enviadas durante anos e anos 
para seus correspondentes. Entretan-
to, cada um com duas visões e histó-
rias. 

Cena da ficção italo-brasileira “De Glauber para Jirges” (2005), de André Ristum 

Serviço
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Zarabatana é uma arma que con-
siste num tubo originalmente de 
madeira, pelo qual são soprados 
pequenos dardos, setas ou pro-
jécteis. “Zarabatana” é, também, o 
título do terceiro livro de poemas 
de Anna Apolinário, uma das 
jovens vozes líricas que vem se 

destacando na poesia paraibana. O lançamen-
to da obra, que sai com selo da Editora Patuá, 
acontece nesta quarta-feira (24), n’A Budega 
Arte Café, no Bancários.

 Sobre o título Zarabatana, aliás, Anna 
explica que seu livro possui um leitmotiv agu-
do e vigoroso em sua estética. O título capta 
e expõe o teor visceral e incisivo dos poemas. 
“Essa palavra possui um caráter polissêmi-
co, concebo a obra como um conjunto de 
poemas-setas que podem conter veneno ou 
antídoto para o leitor”, define.

Anna afirma que este novo trabalho 
nasceu de um processo intenso de amadure-
cimento do trabalho poético, na busca pela 
consolidação de uma voz lírica peculiar e 
ousada. “A imagética ácida, o erotismo ferino, 
característicos da minha poesia, surgem com 
força e beleza nessa obra. O livro está dividido 
em duas seções: Hiperquânticos tambores da 
língua e Os punhos cerrados do amor. A lin-
guagem e o amor como os dois maiores arcos 
selváticos que norteiam os versos”, conta.

Desde seu livro anterior, Mistrais, Anna 
cultiva a consciência de linguagem e a neces-
sidade do trabalho minucioso com o texto. 
“Creio que Zarabatana traz poemas que de-
monstram um maior domínio de linguagem 
e estilo, é um livro que, para mim, tem uma 
carga poética muito forte. Espero que seja 
bem acolhido e traga bons frutos”, exalta.

Desde a infância, Anna Apolinário cultiva 
o hábito da leitura. Ainda na adolescência se 
apaixonou pelas aulas de literatura. Leitora 
ávida de poesia, começou escrevendo diários 
e depois poemas, que guardou na gaveta por 
muito tempo, vindo a publicar o primeiro 

O veneno poético de Anna Apolinário

Paulo Ró apresenta “Quarta Capa” 
no Projeto Quartas Acústicas

Teor visceral
12

Palco Giratório traz hoje a peça 
“OraMortem”, no Teatro Piollin 

Encarado como um momento ines-
perado, um delírio disparado no encon-
tro da Velha com o Menino, o espetá-
culo chamado de “OraMortem” traz ao 
palco do Teatro Piollin toda a sua luz 
cênica e musicalidade com apresentação 
marcada para acontecer hoje. Tendo 
início às 20h, a peça teatral chegou a ca-
pital por meio do Projeto Palco Giratório 
do Sesc em João Pessoa e conta a histó-
ria de dois personagens que se fragmen-
tam em reflexo e projeções para expor 
aquilo que não cabe, que é desajustado 
e que escapa das cláusuras do espaço-
tempo. A entrada para a apresentação é 
gratuita. 

Na concepção da atriz Daniela Leite, 
a peça faz um registro entre a proximi-
dade da morte como sintonia de vida fa-
zendo dessa forma com que o corpo da 
personagem principal se transborde e o 
espaço inundado encontre na iminência 
de se derramar. 

Para um dos idealizadores do cole-
tivo, o ator Pedro Vicente, a inspiração 
da peça parte de um instante de delírio 
e transbordamento dos afetos da avó, 
uma mineira de 90 anos que logo após 
a viuvez, em 2011 passou a viver uma 
inusitada relação com suas memórias, 
como se só tivesse a percepção de sua 
vida enquanto jovem.

Ao conceber essa proposta de en-
cenação Daniela Leite reforçou a busca 
de um termo que se faça coerente com 
os desdobramentos das experiências 
vivenciadas pelo elenco como um todo. 
“Chegou-se à noção de coletivo, pois o 
processo de OraMortem representa um 
encontro de artistas entregues ao exercí-
cio da criação”, contou Daniela Leite.

Além da proximidade com elemen-

tos que trabalham o início e fim da vida, 
a peça traz de forma inteligente a proxi-
midade da morte como sintoma de vida. 
O corpo envelhecido da personagem 
mulher transborda em afeto a partir do 
encontro com o inesperado, um jovem 
rapaz que traz inscrito em si memórias 
que disparam possibilidades até então 
desconhecidas.  

Fugindo um pouco da concepção 
e entrando nos quesitos mais técnico, a 
peça trabalha com os atores Daniela Lei-
te e Pedro Vicente, na trilha sonora com 
Estela Ceregatti, Jhon Stuart e Luiz Gus-
tavo Lima, na iluminação Karina Figue-
redo, no cenário Luis Segadas e Daniela 
Leite e  por fim o cenotécnicos com Ló 
Ferreira e Hiago Gonçalves, e o figurino 
de Adalgiza Barros e Jane Klitzke.

Quem é o coletivo? - é um grupo 
que mantém interesses e afetos aos 
quais se entregam, reafirmando e trans-
formando o lugar de criação. De acordo 
com a atriz Daniela Leite, surgiu recen-
temente a necessidade de batizar esse 
modo de criação inerente e específico a 
esses artistas. 

São seis artistas que ela convidou a 
pensar e propor soluções para a encena-
ção que vem fazendo uma temporada 
de bem-sucedidas apresentações em 
todas as regiões brasileiras por conta do 
projeto nacional de circulação das artes 
cênicas desenvolvido pelo Sesc.

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Lucas Silva 
Especial para A União 

FOTOS: Divulgação

O Projeto Quartas Acústicas apresenta 
hoje o compositor Paulo Ró que estará apre-
sentando seu novo disco “Quarta Capa”, com 
mais uma aventura do compositor pelos cami-
nhos da poesia, desta vez, a partir dos versos 
do poeta Lau Siqueira.

No disco, a voz predominante é a da can-
tora paraibana Dida Vieira, artista conhecida 
e reconhecida nos meios culturais da Paraíba, 
mas que até o momento não havia lançado um 
disco solo.

“Quarta Capa”, segundo o cantor, é uma 
parceria coletiva que teve início com a partici-
pação dos músicos Uaná Barreto e Rudá Barre-
to, aos quais se juntaram Rainere Travassos e 
o produtor Marcelo Macedo, e a eles juntou-se 
a cantora Dida Viera cuja voz afinada busca a 
condução dos versos do poeta. 

“Este trabalho disputa espaço entre a mú-
sica, a poesia, a amizade, as relações humanas 
e a tradução da luta de artistas pela arte e pela 
vida nestes tempos movidos pelo caos e pelo 
silêncio”, explica o compositor.

A apresentação de “Quarta Capa” tem 
início às 20h, na Sala Paulo Pontes, no Teatro 
Municipal Severino Cabral. Os ingressos estão 
à venda aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia entrada).

O Projeto Quartas Acústicas é uma ação da 
Associação Amigos do Teatro Municipal Seve-
rino Cabral, com apoio da Prefeitura Municipal 
de Campina Grande através da Secretaria de 
Cultura / Teatro Municipal Severino Cabral.

livro em 2010 (Solfejo de Eros, Câmara Brasi-
leira de Jovens Escritores, Rio de Janeiro-RJ). 
A partir daí, sentiu que havia encontrado seu 
caminho como poeta e o ato de escrever foi se 
tornando cada vez mais crucial e significativo.

Ao avaliar o espaço para a poesia con-
temporânea no cenário, Anna fala que as 
editoras independentes estão expandindo o 
mercado e publicando um grande número de 
poetas, de todas as partes do Brasil, muitos 
paraibanos também, a exemplo das editoras 
Patuá e Penalux, “que realizam um belo traba-
lho editorial, enriquecendo e diversificando 
o catálogo da literatura brasileira”.  E acres-
centa: “Creio que os espaços para a produção 
poética estão progressivamente favoráveis, no 
cenário paraibano, as vozes femininas vem se 
fortalecendo através da publicação de jovens 
poetas como a Débora Gil Pantaleão, Amanda 
Vital, e tantas outras poetas conterrâneas 
talentosas que publicam em blogs ou revistas 
literárias”.

Sempre poeta, garante Anna. Apesar de 
apreciar todos os gêneros literários, ela sente 
que sua inclinação mais forte é para a poesia. 
“Por isso não me arrisco a enveredar por ou-
tros gêneros. Mas não me isento de em algum 
momento, se assim o desejar, produzir textos 
em prosa, por exemplo. Como artista, vejo que 
a possibilidade de ampliação e reinvenção do 
repertório é sempre atraente”, completa.

Anna Apolinário nasceu em João Pes-
soa, em 1986, graduada em Pedagogia pela 
Universidade Federal da Paraíba, com espe-
cialização em Língua e Literatura. Publicou 
os livros de poemas Solfejo de Eros (Câmara 
Brasileira de Escritores, 2010, Rio de Janeiro – RJ) 
e Mistrais (Prêmio Literário Augusto dos 
Anjos Funesc PB, 2014).

Destaque da atual poesia paraibana, Anna Apolinário está lançando a terceira obra

Paulo Ró é idealizador do “Jaguaribe Carne”

Na peça, a personagem feminina desperta grande afeto após um encontro inesperado

Paulo Roberto do Nascimento (Paulo Ró) é 
músico instrumentista e ativista cultural parai-
bano.  Teve seu primeiro contato com a música 
ainda na infância, ouvindo desde música clássi-
ca em casa, até a popular dos grupos folclóricos 
que ouvia nas ruas de Jaguaribe, bairro onde 
morava.

Entre uma extensa carreira dedicada 
ao experimentalismo musical, às canções e 
poesias musicadas, com apresentações interna-
cionais e influenciando uma gama de artistas 
nacionais, Paulo Ró demonstra a continuidade 
de sua obra, reafirmando a expressão caracte-
rística de sua identidade musical, demonstran-
do sua total capacidade criativa e renovadora.

n Espetáculo “OraMortem”
n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Piollin
n Horário: 20h
n Entrada: Franca

n Lançamento do livro “Zarabatana”
n Data: 24.8.2016
n Horário: 19h
n Local: A Budega Arte Café (Rua Arthur Américo 
Cantalice 197, Bancários João Pessoa - PB)
n Preço do livro: R$ 38,00

Serviço

Serviço

l Dois poemas de Anna Apolinário

Guilhotina
palavra é
arma branca
zarabatana 
guelra, arpão
grito e rasgo, voragem

o verso é
sangue
beijando o chão

Talho
salamandras no cio
arranham 
as ancas de minha esquizoidia

línguas negras de argila
os hematomas são drusas
ultrametistas
verso violáceo metamorfoseado 
na carne da Carmen de Godard

sal, suor, sangue, gritos
agora eu cheiro a feromônio de raflésia

eis o início de um grande amor:
carniça
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Reajuste suspenso até o impeachment
MANOBRA ADMINISTRATIVA

Governo Temer interrompeu 
negociações salariais e 
aumentos de impostos

13

O governo interino de-
cidiu que não vai aumentar 
impostos este ano e em 2017 
para alcançar a meta fiscal. 
Além disso, não vai negociar 
aumentos salariais antes que 
seja decidida a questão do 
impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff. A in-
formação foi dada ontem pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha. Ele declarou 
que a sociedade brasileira não 
tem mais como arcar com au-
mentos da carga tributária.

“Já há decisão da área 
fazendária neste sentido se-
guindo orientação do pre-
sidente Michel Temer. Não 
haverá aumento de impostos 
para 2017”. Em consequência, 
Padilha afirmou que o projeto 
que cria limites para o cres-
cimento dos gastos públicos 
com base na variação da taxa 
da inflação do ano anterior “é 
inegociável”. Esse cálculo está 
previsto no Projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que está sob análise 
do Congresso Nacional.

“Não há hipótese de o 
governo trabalhar com a fle-
xibilização [dos gastos]. Cla-
ro que a decisão final cabe 
ao Congresso, mas, se não 
tivermos a aprovação da con-
tenção das despesas, nós va-
mos ter uma expansão muito 
expressiva da dívida pública. 
É como na casa do João, da 
Maria e do José: o limite do 
cartão de crédito e do cheque 
especial estourou, não tem 
mais como sacar [dinheiro], 
então temos que cortar des-
pesas. Dói um pouco, não vai 
ter mais cinema, festa de fi-
nal de semana”, comparou.

Padilha disse que, como 
o governo não vai cobrar da 
sociedade, a diferença para o 

equilíbrio das contas públi-
cas terá que vir do cortes de 
despesas. “Então vamos tirar 
das estradas, da segurança, 
uma vez que os gastos com 
saúde e educação são man-
tidos constitucionalmente – 
não pode ser mexido, vamos 
tirar de onde for possível”.

Aumentos salariais
Eliseu Padilha também 

confirmou a decisão do gover-
no de não negociar aumentos 
salariais antes que seja deci-
dida a questão do impeach-
ment da presidente afastada 
Dilma Rousseff, uma vez que 
a negociação estava em desa-
cordo com a própria base de 
sustentação do governo.

“Essa foi uma decisão 
tomada durante a reunião 
do colegiado na última sexta-
feira em São Paulo, que con-
cluiu que não havia clima na 
base. Então o governo deci-
diu suspender [a negociação] 
até pelo menos depois da 
votação do impeachment”. A 
decisão, segundo Padilha, vai 
atingir todas as categorias 
que tiverem alguma ligação 
com o Executivo.

Reforma da Previdência
O ministro voltou a de-

fender a necessidade da re-
forma da Previdência. “Nós 
temos que fazer com que o 
Brasil seja viável no longo 
prazo. E há duas coisas que 
são absolutamente indis-
pensáveis que sejam enfren-
tadas. Uma é a questão da 
dívida pública, daí a razão do 
teto, e a outra é a reforma da 
Previdência. Se não, em pou-
co anos, o sujeito chega com 
seu cartão de aposentadoria 
no banco e não terá dinheiro 
necessário para que o paga-
mento seja feito.”

O ministro deu as in-
formações em entrevista, 
no Rio Media Center, para 
apresentar, ao lado do pre-
feito Eduardo Paes, o balan-
ço final dos Jogos Olímpicos 
de 2016.

Nielmar de Oliveira
Da  Agência Brasil 

Julia Lindner
Da Agência Estado

 O pacote de medidas contra 
a corrupção do Ministério Público 
Federal (MPF) tem enfrentado re-
sistência não só de políticos, mas 
também de juristas na Comissão Es-
pecial que analisa o projeto na Câ-
mara dos Deputados. Apresentada 
ao Congresso Nacional por meio de 
uma ação popular, em março, a pro-
posta reuniu mais de dois milhões 
de assinaturas. Durante audiência 
pública nessa terça-feira, convida-
dos criticaram diversos pontos do 
texto, como as restrições ao habeas 
corpus e a possibilidade de provas 
ilícitas serem aceitas. 

 O professor de Direito da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), 
Gamil Föppel, disse que as pessoas 
apoiaram a ação popular sem ler. 
“Essas 2 milhões de pessoas assina-
ram um cheque em branco. O pro-
jeto prevê a flexibilização de ga-
rantias fundamentais. O problema 
é que o que causou isso passa e a 
flexibilização continua”, declarou.

 Para ele, o projeto é “um en-
genho muito bem feito para rasgar 
o processo penal sob o pretexto de 
combater a corrupção”. “Não se 
combate a corrupção corrompendo 
o processo penal”, afirmou o jurista. 

 Flöppel criticou, entre outros 
pontos, o aumento de penas para 
crime de corrupção, a tipificação cri-
minal do enriquecimento ilícito e as 
limitações para a concessão de ha-
beas corpus. “Se aumento de pena 
diminuísse crime, nós não teríamos 
mais crimes hediondos no Brasil. O 
crime de enriquecimento ilícito para 
servidor público é desnecessário, já 
que já existem os crimes de corrup-
ção passiva e peculato. E o habeas 

Juristas criticam pacote de 
medidas anticorrupção do MPF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

corpus é tratado de maneira obsce-
na”, alegou. Ele fez um apelo aos 
deputados que não aprovem as me-
didas como estão.

 Para o juiz Marcelo Semer, que 
também participou da audiência 
pública dessa terça-feira, as medi-
das ferem o ordenamento jurídico 
brasileiro e garantias individuais. Ele 
considerou que as medidas do MPF 
fragilizam o habeas corpus e incen-
tivam a produção de provas de ma-
neira ilegal. O juiz criticou ainda a 
definição das penas de acordo com 
o tamanho do prejuízo e os limites 
aos recursos dos réus. Para Semer, 
a proposta do Ministério Público se 
ajusta “ao velho lema de que os fins 
justificam os meios”.

 “A proposta tem um viés acu-
sador, cria tipos penais, aumenta al-
guns outros, abre espaço para uso 
de provas ilícitas, fragiliza o habeas 
corpus e parte da premissa errada de 
que não é possível combater o crime 

sem ilegalidade”, continuou Semer.
 “Criar obstáculos aos embargos 

infringentes é incabível. Todo o ar-
cabouço legal brasileiro é no sentido 
de não condenar em caso de dúvida. 
Os embargos infringentes não che-
gam a 5% do total. Não há estatísti-
ca que demonstre que eles atrasam 
os processos. Aqui simplesmente se 
restringe direitos.”

 Outro convidado, o sociólogo 
Alberto Carlos de Almeida, avaliou 
que o projeto não atinge a principal 
causa da corrupção, que considera 
ser o processo eleitoral. “(O paco-
te) enxuga o gelo em vez de impe-
dir que ele derreta. Se a gente não 
atacar a fonte, que é o problema 
da legitimidade do sistema político, 
não vai adiantar nada”, disse. Já He-
leno Torres, professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), declarou que o pacote 
também deveria tipificar crimes de 
corrupção na iniciativa privada. 

A Comissão Especial que analisa as medidas anticorrupção realizou audiência pública

FOTO: Marcelo Camargo-Agência Brasil

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, autorizou 
a substituição de uma das 
testemunhas indicadas 
pela defesa da presidente 
afastada Dilma Rousseff no 
processo de impeachment. 
A decisão, tomada na noi-
te de segunda-feira (22), 
atendeu à solicitação do 
advogado de defesa, José 
Eduardo Cardozo. No lugar 
do ex-secretário executivo 
adjunto da Casa Civil, Gil-
son Bittencourt, falará o 
professor adjunto da Uni-
versidade Estadual do Rio 
de Janeiro (RJ), Ricardo 
Lodi. Lewandowski atua 
como presidenta do Sena-
do para os assuntos rela-
cionados ao impeachment.

Na decisão, o ministro 
aceitou também o pedido 
feito para alterar a ordem 
na qual as seis testemunhas 
indicadas pela defesa serão 
ouvidas. O economista Luiz 
Gonzaga Belluzzo será o 
primeiro. Logo depois, será 
a vez do professor de Direi-
to Processual Penal da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UERJ) Geraldo Pra-
do, seguido do ex-ministro 
Nelson Barbosa, da ex-se-
cretária de Orçamento Fe-
deral Esther Dweck e Luiz 
Cláudio Costa, ex-secretário 
executivo do Ministério da 
Educação. Lodi será o últi-
mo a ser ouvido.

O julgamento definiti-
vo de Dilma Rousseff está 
marcado para começar no 
próximo dia 25, no plená-
rio do Senado. Para que a 
presidente seja definitiva-
mente afastada, serão ne-

Lewandowski aceita substituição 
de testemunha no impeachment 

AFASTAMENTO DA PRESIDENTE

cessários, no mínimo, 54 
dos 81 senadores.

Caso Dilma seja afas-
tada definitivamente, o 
presidente interino assu-
me o cargo e a petista fica 

inelegível por oito anos. Se 
o mínimo necessário para 
o impeachment não for al-
cançado, ela retoma o man-
dato e o processo no Sena-
do é arquivado.

Ministro Ricardo Lewandowski acatou pediddo da defesa de Dilma 

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

Opinião

Pura demagogia. Peço licença para utilizar a mes-
ma analogia infame do ministro-chefe da Casa Civil do 
governo interino, Eliseu Padilha. Na casa do João, da 
Maria e do José não tem mais como sacar dinheiro por-
que o cartão de crédito estourou. Com a crise no orça-
mento doméstico, os três pedem dinheiro emprestado 
a amigos e familiares, justificando que a verba será 
usada somente para compra de alimentos, remédios, 
produtos essenciais. Assim que conseguem levantar 
uma quantia razoável, saem os três de férias, vão a 
Miami passear, comprar roupas e eletrônicos e publicar 
fotos em seus perfis no Instagram e Facebook. Como 
ficam as pessoas que emprestaram dinheiro para que 
João, Maria e José mantivessem as despesas de casa? 
Como palhaços, senhor ministro, palhaços batedores 
de panelas, usurpados por um governo ilegítimo. A 
prova de que Temer brinca com o cidadão é que na 
noite da segunda-feira (22), no apagar das luzes, a 
Câmara dos Deputados aprovou a abertura de crédito 
extraordinário de R$ 100 milhões para gastos com pu-
blicidade e propaganda da Presidência da República. É 
pra colocar o nariz vermelho e sair às ruas! O governo 
que congela salários para pressionar a população em 
favor de um processo fora da legalidade é o mesmo 
que finge cortar gastos, mas, ao mesmo tempo, vai 
torrar R$ 100 milhões para tentar reverter a crise de 
imagem do presidente mais impopular que já coman-
dou a nação desde a redemocratização.

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com
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CNJ libera dados técnicos para 
ajudar decisões judiciais na saúde
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Geral

Juízes vão contar com 
subsídios técnicos para 
qualificar decisões
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Ganz Lúcio
Clemente

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasill

Magistrados de todo 
o País poderão contar com 
subsídios técnicos para 
qualificar decisões judiciais 
em ações relacionadas à 
Saúde. Termo de coopera-
ção técnica assinado ontem 
(23) entre o Ministério da 
Saúde e o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) prevê 
o acesso a pareceres e es-
tudos clínicos com base 
em evidências científicas, 
numa tentativa de aprimo-
rar o conhecimento dos ma-
gistrados para a solução de 
demandas no setor.

A ideia é que os tribu-
nais e núcleos de apoio téc-
nico do Judiciário tenham à 
disposição o suporte técni-
co-científico dos chamados 
Núcleos de Avaliação de 
Tecnologia em Saúde para 
a produção de notas técni-
cas que possam aperfeiçoar 
o julgamento de demandas 
judiciais.

Brasília 
Caberá ao CNJ abrigar 

e disponibilizar, em seu sí-
tio eletrônico, um banco de 
dados com notas técnicas e 
pareceres técnico-científi-
cos consolidados emitidos 
pelos núcleos de avaliação 

“Soberania e 
investimento”

Faz parte da utopia do movimento social e dos 
trabalhadores, do sonho que querem transformar 
em realidade, que a economia brasileira seja capaz 
de produzir bem-estar e qualidade de vida para 
todos. O desafio é saber produzir os bens e serviços, 
distribuindo-os com equidade, para atender às 
necessidades materiais e culturais de todos. 

A economia capitalista se estruturou por meio 
do Estado moderno, de nação soberana que domina 
um território e faz, nesse espaço físico e político, uma 
produção econômica, gerando avanços no bem-estar 
e na qualidade de vida das pessoas.

A riqueza natural do território brasileiro é 
um ativo essencial. O conhecimento materializado 
no nível de educação geral da sociedade e na sua 
capacidade de transformá-lo em tecnologia, produtos 
e serviços, é a base para o desenvolvimento industrial 
ou produtivo. A capacidade de alocar parte da renda 
e riqueza, gerada para o Estado prover serviços 
públicos e investimentos na infraestrutura, garante a 
qualidade e quantidade da expansão produtiva e da 
proteção social.

Tudo isso requer, entre outras coisas, 
investimento e soberania. Investimento significa 
ampliar a capacidade produtiva física e cognitiva. 
Soberania é a capacidade de um povo investir em 
determinado território, dominando o conhecimento 
e o capital, se apropriando dos resultados e 
podendo, de forma autônoma, poupar e decidir 
reinvestir parte dos resultados alcançados. 
Soberania é a coluna vertebral de uma nação que 
sabe investir para promover o próprio destino.

Quando o Brasil vende a base produtiva, 
infraestrutura ou riqueza natural para empresas 
estrangeiras, abre mão da soberania de investir 
e decidir sobre o presente e futuro. O lucro aqui 
produzido será enviado para o local de origem do 
capital, a tecnologia não será transferida e a força 
econômica de induzir a estratégia de investimento 
estará subordinada a outros interesses.

Vale tratar de um belo exemplo da semana. 
Janus Capital Group é uma gestora americana 
com quase US$ 200 bilhões em fundos. Petrobras, 
Itaú Unibanco, Iochpe-Maxion, Suzano e Marfing 
fazem parte da carteira de investimentos no 
Brasil. Janus Raghoonundon, analista da empresa, 
concedeu entrevista para jornal Valor, de 11 de 
junho. Sobre a Petrobras, disparou: “realmente 
acredito que a companhia tem um valor 
intrínseco e está barata relativamente a seus 
ativos. Existe muito potencial para a Petrobras 
para um investidor de longo prazo”. 

Avançando sobre as escolhas do país, soltou: 
“O Brasil tem que decidir se pretende aceitar 
grandes quantidades de companhias estrangeiras 
controlando ativos-chave de infraestrutura. E, claro, 
essas companhias estrangeiras vão ter que ser 
compensadas pelo risco que vão tomar”. 

As condições complementares e essenciais são 
destacadas no início da entrevista. A estabilidade 
política de um novo governo que – assim espera ele 
– encaminhará as reformas é que dará estabilidade. 
Não querem ver as reformas rejeitadas. E quais são? 
Adivinhem? Janus com a palavra: “Vamos monitorar 
a aprovação de todas, como a da Previdência e dos 
benefícios trabalhistas”.

A impressão é que os brasileiros não dão 
conta de que o país é uma das maiores economias 
do planeta, com uma inigualável base natural, 
robusta estrutura produtiva e enorme mercado 
interno. Pode ser um grande negócio para o mundo, 
vendendo os ativos e transferindo a soberania para 
empresas estrangeiras. Um projeto mais do que 
medíocre, mas em construção.

Ministro Ricardo Barros: “O governo já gastou R$ 3,9 bi com decisões judiciais nos últimos seis anos” 

e pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecno-
logia no Sistema Único de 
Saúde (SUS), entre outros. 
As informações poderão ser 
consultadas por magistra-
dos e demais operadores do 
Direito.

Custos 
Dados do Ministério da 

Saúde mostram que, nos úl-
timos seis anos, o Governo 
Federal gastou R$ 3,9 bi-
lhões no cumprimento de 
decisões judiciais. As sen-
tenças, segundo a pasta, 
determinam que a União 
adquira desde medicamen-

tos e insumos a itens como 
álcool em gel, loção hidra-
tante, óleo de girassol e li-
nhaça, protetor solar, rolo 
de fita crepe e xampu anti-
caspa. Apenas no ano pas-
sado, os gastos desse tipo 
somaram R$ 1,2 bilhão. 
Este ano, já foram desem-
bolsados R$ 730,6 milhões.

O ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, disse que a 
quantia representa recursos 
significativos, que precisam 
ser bem empregados sem 
que provoquem a desestru-
turação do setor. A assina-
tura do termo de coopera-
ção com o CNJ, segundo ele, 

possibilita que o País tenha 
a Justiça preparada para dar 
decisões em áreas técnicas 
como a Saúde.

“Hoje estamos dando 
um passo importante para 
imprimir um pouco de racio-
nalidade no que diz respeito 
às questões concernentes à 
saúde”, disse o presidente do 
Supremo Tribunal Federal e 
do CNJ, ministro Ricardo Le-
wandowski. “O magistrado 
tem o domínio do direito, 
mas a questão da saúde é 
uma questão eminentemen-
te técnica”, completou o su-
pervisor do Fórum da Saúde 
do CNJ, Arnaldo Hossepian.

FOTO: Reprodução internet

Cresce número 
de doadores de 
órgãos, mas ainda 
longe do ideal

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil 

O número de doadores 
efetivos de órgãos no Brasil 
subiu de 13,1 por milhão de 
habitantes para 14 por mi-
lhão no segundo trimestre 
deste ano, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos (ABTO). 
“Essa taxa de doadores efe-
tivos vinha caindo ao longo 
de 2015, se estabilizou no 
primeiro trimestre de 2016 
e começou a subir agora, 
no segundo trimestre deste 
ano”, disse  nessa segunda-
-feira, 22, o coordenador da 
Comissão de Remoção de 
Órgãos da ABTO, José Lima 
Oliveira Júnior.

Apesar do aumento, o 
número de doadores efe-
tivos ficou abaixo do espe-
rado para o período, de 16 
por milhão de habitantes, e 
longe do considerado ideal. 
Além disso, os transplantes 
feitos caíram no segundo 
trimestre, assim como o to-
tal de potenciais doadores, 
principalmente nos estados 
mais populosos do País (São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais). Os dados são levan-
tados pela ABTO e pelo Sis-
tema Nacional de Transplan-
tes do Ministério da Saúde.

O número de brasilei-
ros na fila aguardando um 
órgão aumentou este ano 
em comparação ao primei-
ro semestre de 2015, de 32 
mil pessoas para 33.199. Em 
números absolutos, a maior 
fila é para receber córne-
as e rim, seguida de fígado, 
coração, pulmão, pâncreas e 
intestino.

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil 

O corpo do jornalista Geneton 
Moraes Neto será velado hoje, das 
8h às 13h, na capela 6 do Cemitério 
Memorial do Carmo, no Caju, na zona 
portuária do Rio. Ele morreu nessa se-
gunda-feira (22), aos 60 anos, vítima 
de um aneurisma da aorta. Geneton 
estava internado desde maio na Clíni-
ca São Vicente.

Segundo informações da TV Glo-
bo, onde Geneton trabalhava, ele dei-
xa a mulher, três filhos e quatro netos. 

Nascido no Recife, em 13 de julho de 
1956, trabalhou por mais de 40 anos 
no jornalismo.

No jornalismo impresso, passou 
pelo Diário de Pernambuco e Estado 
de S. Paulo. Na TV Globo, foi editor 
e repórter nas sucursais do Nordeste 
e do Rio de Janeiro. Depois, foi edi-
tor executivo do Jornal da Globo e do 
Jornal Nacional, além de editor-chefe 
do Fantástico.

Além disso, foi correspondente da 
GloboNews e do jornal O Globo em 
Londres. Desde 2006, estava à frente 
do programa Dossiê, na GloboNews.

Corpo do jornalista Geneton 
Moraes Neto será velado hoje

AOS 60 ANOS

Da Agência Brasil 

O jornalista Goulart de An-
drade morreu na madrugada de 
ontem (23), aos 83 anos, em São 
Paulo. O jornalista sofria de pro-
blemas no sistema cardiorres-
piratório que foram agravados 
nos últimos dias. O carioca tinha 
61 anos de profissão, nos quais 
atuou como jornalista, publici-
tário , radialista, ator, diretor de 
cinema e TV e também como em-
presário de comunicação.

Atualmente, o jornalista co-
mandava o programa Vem Co-
migo, na TV Gazeta, no qual es-
tudantes de Jornalismo ouviam 
histórias de sua carreira. Goulart 
de Andrade também esteve à 
frente do extinto programa Co-
mando da Madrugada no final 
da década de 1970, da TV Globo. 
Goulart era casado com Margare-

th Bianchini, com quem viveu nos 
últimos 13 anos e com quem não 
teve filhos. Ele deixa três filhos, 
três netos e uma bisneta.

O corpo dele foi velado na 
tarde de ontem na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo.

Goulart de Andrade morre em SP

O carioca tinha 61 
anos de profissão, 
nos quais atuou 
como jornalista, 
publicitário, 
radialista, ator, 
diretor de cinema 
e televisão
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Revelação de novos e-mails ameaça
a campanha de Hillary nos EUA
Candidata democrata usou 
um servidor privado para 
enviar mensagens oficiais

O Departamento de Esta-
do norte-americano anunciou 
que está investigando o conteú-
do de cerca de 15 mil e-mails 
da época em que Hillary Clin-
ton atuava como secretária 
de Estado. Esses documentos 
não tinham sido revelados an-
teriormente. Hillary usou um 
endereço pessoal enquanto 
ocupou o cargo, o que é proi-
bido pela legislação local. O 
conteúdo das mensagens deve 
se tornar público em outubro, 
um mês antes das eleições pre-
sidenciais. As informações são 
da Agência Ansa.

Segundo o presidente 
do Comitê Nacional Republi-
cano, Reince Priebus, “Hil-
lary parece incapaz de dizer 
a verdade”.   A candidata do 
Partido Democrata usou um 
servidor privado para enviar 
mensagens oficiais, impedin-
do as autoridades norte-a-
mericanas de terem acesso 
aos registros de suas comu-
nicações profissionais, como 
é de praxe para quem ocupa 
cargos públicos. 

A lei federal dos Estados 
Unidos estabelece que car-
tas e e-mails enviados e re-
cebidos por funcionários do 
governo no exercício de suas 

15
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Da Agência Ansa

funções são considerados do-
cumentos oficiais e, por isso, 
devem ser conservados, ar-
quivados e ficar à disposição 
do Congresso, de historiado-

res e da imprensa. A legisla-
ção exclui apenas as mensa-
gens que guardam segredos 
de Estado ou estão ligadas à 
segurança nacional. Hillary 

alega que adotou tal postura 
por “comodidade” e porque 
achava que era permitido.

Em junho, o FBI decidiu 
não incriminar a candida-

ta à Casa Branca depois de 
ter analisado mais de 30 mil 
mensagens. O diretor da Polí-
cia Federal norte-americana, 
James Comey, afirmou que 

não há provas de que a ex
-primeira-dama e sua equipe 
tivessem a intenção de violar 
a lei, embora tenham sido 
“extremamente negligentes”.

Foto: Reprodução Internet

O Departamento de Estado norte-americano anunciou que investiga o conteúdo de cerca de 15 mil e-mails da época em que Hillary Clinton atuava como secretária

Caracas (AE) - O presi-
dente venezuelano, Nicolás 
Maduro, determinou que 
seus ministros retirem de 
seus cargos diretores e fun-
cionários que apoiam o re-
ferendo revogatório de seu 
mandato, defendido pela 
oposição. Dirigente gover-
nista e prefeito de Caracas, 
Jorge Rodríguez disse nessa 
terça-feira que Maduro de-
terminou que os ministros 
de Alimentação, Empresas 
Básicas, Finanças, Casa Civil 
e do Trabalho estabeleçam 
que “não pode haver em car-
gos de direção pessoas que 
estejam contra a revolução e 
o presidente”.

De acordo com Rodrí-
guez, há um prazo de 48 ho-
ras para que as pessoas que 
tenham cargo de confiança 
mas eventualmente sejam 
contra o presidente “tenham 
outro destino laboral”. O di-
rigente assegurou que fo-
ram entregues os nomes dos 
dirigentes e funcionários em 
cargos de confiança que par-
ticiparam na coleta de assi-
naturas realizada pela opo-
sição em abril para ativar a 
primeira fase do processo 
do referendo revogatório.

O secretário-executivo 
da aliança opositora, Jesús 
Torrealba, pediu que a Pro-
curadoria Geral e a Defen-
soria do Povo investiguem 
as afirmações de Rodríguez. 
Segundo Torrealba, caso se 
confirme a iniciativa, o go-
verno estaria “violando o di-
reito constitucional de se ex-
pressar politicamente”. Para 
o oposicionista, a ameaça é 
uma “chantagem e extorsão”.

Em 2003, os governis-
tas criaram uma lista de 
funcionários públicos que 
apoiaram um referendo re-
vogatório contra o então 
presidente Hugo Chávez e 
esses nomes foram demi-
tidos. Na ocasião, a lista foi 
criticada no país e denun-
ciada por organismos inter-
nacionais.

O Conselho Nacional 
Eleitoral aprovou neste mês 
a validação de mais de 1% 
das assinaturas pelo refe-
rendo, mas fixou prazo para 
coleta de assinaturas de 
20% dos eleitores e para a 
convocação da consulta que 
colocam em risco a possibi-
lidade de que possa se reali-
zar neste ano.

O dirigente opositor 
Henrique Capriles, um dos 
principais defensores da 
consulta, afirmou na noi-
te de segunda-feira que a 
convocação de uma mobi-
lização opositora em 1º de 
setembro de diferentes par-
tes do país até Caracas para 
pressionar pela definição 
do cronograma para o refe-
rendo. Na resposta à mar-
cha opositora, Rodríguez 
disse que os governistas 
também realizarão a toma-
da de praças e autopistas de 
todas as cidades do país.

Maduro enfrenta esse 
processo em meio a uma 
complexa crise econômica, 
dominada pela inflação de 
três dígitos ao ano e graves 
problemas de escassez, que 
golpearam a popularidade 
do governo e geraram um 
crescente descontentamen-
to, que se manifesta em pro-
testos nas ruas e em saques 
em lojas.

Exército da Nigéria diz que  
matou líder do Boko Haram 

Putin debaterá crise ucraniana 
com Angela Merkel e Hollande

KREMLIN CoNFIRMA

O Exército da Nigé-
ria anunciou ontem que 
matou o líder do grupo 
extremista Boko Haram, 
Abubakar Shekau, durante 
um ataque aéreo no estado 
de Borno, um dos refúgios 
dos jihadistas.  Segundo 
declarações dadas ao jor-
nal local Internacional Bu-
siness Times, Shekau foi 
“ferido mortalmente”, mas 
a informação não pôde ser 
checada de maneira inde-
pendente.

As informações são da 
Agência Ansa. Nos últimos 
dois anos, os nigerianos 
anunciaram por diversas 
vezes a morte do líder extre-

mista, mas ele sempre rea-
parecia em vídeos do grupo. 
Além da morte de Shekau, 
outros 300 membros do 
Boko Haram teriam sido 
mortos no ataque.

Nas últimas semanas, a 
liderança do nigeriano che-
gou a ser abalada, com o 
anúncio de que o porta-voz 
do grupo teria assumido o 
posto. Porém, no dia 4 de 
agosto, Shekau apareceu em 
um vídeo dizendo que Abu 
Musab al-Barnawi não tinha 
assumido seu lugar.

Analistas afirmam que 
essa “confusão” foi causada 
por uma ruptura do jura-
mento de lealdade feito pelo 
Boko Haram ao grupo Estado 
Islâmico que, assim como os 

nigerianos, tenta manter um 
califado - só que entre a Síria 
e o Iraque.

Conhecido por sua ex-
trema violência, matando 
cerca de 20 mil de pessoas 
e fazendo com que mais de 
dois milhões de nigerianos 
abandonassem suas resi-
dências, o grupo ficou co-
nhecido mundialmente com 
o sequestro de mais de 200 
estudantes da província de 
Chibok, na Nigéria.

Até hoje, o paradeiro 
da maioria delas é desco-
nhecido. Apesar de concen-
trar seus esforços, que vem 
perdendo força, no norte da 
Nigéria, o grupo atua ainda 
em Camarões, no Níger e em 
Chade.

Maduro pune servidores
que apoiam referendo

Da Agência Estado 

Moscou (AE) - Os líde-
res de Rússia, Alemanha e 
França concordaram em se 
reunir no próximo mês nos 
intervalos de um encontro 
do G-20 na China para dis-
cutir a crise na Ucrânia, in-
formou ontem o Kremlin.

A chanceler alemã, An-
gela Merkel, o presidente 
francês, François Hollande, e 
o presidente russo, Vladimir 
Putin, se reunirão durante o 
evento, marcado para 4 e 5 
de setembro, informou o go-
verno de Moscou em comu-

nicado. A nota acrescenta 
que os líderes falaram nessa 
terça-feira por telefone para 
discutir os acontecimentos 
do leste ucraniano, onde há 
confrontos entre as forças 
do governo e separatistas 
pró-Rússia.

O Kremlin informou 
que foi expressa a preocu-
pação com a instabilidade 
e a violação sistemática do 
cessar-fogo na região. A 
Rússia tem apoiado sepa-
ratistas no leste da Ucrânia, 
ainda que o governo russo 
negue apoiar diretamente 
os rebeldes.

Kiev e Moscou recen-
temente tiveram uma esca-
lada retórica. Putin culpou 
o governo ucraniano pela 
morte de dois militares rus-
sos na Crimeia, península 
do Mar Vermelho anexada 
em 2014 por Moscou, e su-
geriu que seu governo res-
ponderia a isso. 

O presidente ucra-
niano, Petro Poroshenko, 
qualificou a alegação como 
“absurda e cínica” e disse 
que isso era “um pretex-
to para as mais recentes 
ameaças militares contra a 
Ucrânia”.

Papa condena 
a exploração 
sexual e tráfico 
de pessoas

Através de uma mensa-
gem no Twitter, o papa Francis-
co lembrou o Dia Internacional 
da Lembrança do Tráfico de 
Escravos e sua Abolição e con-
denou a prática da exploração 
de pessoas.  “O tráfico de seres 
humanos, de órgãos, o trabalho 
forçado e a prostituição são es-
cravidões modernas e crimes 
contra a humanidade”, escre-
veu ontem o líder católico. 

Desde que assumiu o 
Pontificado, Jorge Mario Ber-
goglio condena fortemente o 
tráfico de pessoas e o trabalho 
forçado e cita a questão, es-
pecialmente, sempre quando 
uma nova tragédia com imi-
grantes ocorre na Europa. Em 
diversas homilias e mensa-
gens, ele lembra dessas “novas 
formas de escravidão” e pede 
a renovação da sociedade para 
um sistema mais justo.

Já na questão da prosti-
tuição, o papa também envia 
mensagens e tem atitudes 
cheias de simbolismo. No dia 
12 de agosto, ele visitou a Co-
munidade Papa João XXII onde 
se encontrou com 20 ex-pros-
titutas. Na visita surpresa, ele 
pediu perdão às mulheres 
“por todos aqueles homens” e 
“por todos os católicos e fiéis 
que desfrutaram, abusaram e 
violentaram vocês”.

Instituído em 1998 pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), o Dia Internacio-
nal da Lembrança do Tráfico 
de Escravos e sua Abolição 
lembra uma revolução ocor-
rida em Santo Domingo 
(atualmente, República Do-
minicana) em 1791.

Da Agência Ansa

Da Agência Estado 
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Paraibanos se incluem entre os 100 melhores do País

Programa do Artesanato
Entre mais de dois mil 

inscritos, cinco paraibanos 
foram escolhidos entre os 
melhores artesãos do País. Os 
vencedores participarão da 
cerimônia Prêmio Sebrae Top 
100 de Artesanato em novem-
bro, no Rio de Janeiro. Todos 
os representantes fazem parte 
do Programa do Artesanato da 
Paraíba (PAP) e têm recebido 
toda a qualificação e orienta-
ção necessárias para partici-
pação de feiras e eventos.

A Paraíba teve 84 inscri-
tos e os selecionados foram: 
Lenita Fernandes Maia, de 
Gurinhém; Valci Oliveira, de 
Campina Grande; Elizabeth 
Paz, de João Pessoa; Rosineide 
Gonçalves, da Associação Se-
reias da Penha, João Pessoa; e 
Maria da Conceição Emiliano, 
da Cooperativa Artesanal As 
Cabritas, Boa Vista. A seleção 
faz parte do Prêmio Sebrae 
Top 100 de Artesanato. 

A gestora do PAP, Lu 
Maia, comentou que o Sebrae 
tem sido um importante par-
ceiro de aperfeiçoamento e 
visibilidade dos artesãos pa-
raibanos e que o Governo do 
Estado, por meio do Progra-
ma do Artesanato, sempre 
incentivou os artesãos a se 
aperfeiçoarem e os orientou a 
proceder em casos de inscri-
ções e prêmios como esse.

A analista técnica do Se-
brae Paraíba, Maísa Duarte, 
afirmou que a premiação de-
monstra o reconhecimento 
do artesanato paraibano e 
que nas últimas três edições, 
o Estado teve 25 trabalhos 
premiados. Esta é a quarta 
edição do prêmio, que se-
gundo a técnica, reconhece 
as 100 melhores unidades 
de produção artesanal, não 

somente pela qualidade dos 
seus produtos, mas também 
por suas práticas de gestão.

Lenita Fernandes Maia, 
da cidade de Gurinhém, foi es-
colhida por sua peça de tece-
lagem e trançados com fibras 

naturais. Já Elizabeth Paz, de 
João Pessoa, foi reconhecida 
pelo seu artesanato de obje-
tos de adorno e acessórios de 
moda. O outro reconhecimen-
to para João Pessoa foi para 
Rosineide de Oliveira Gonçal-

ves, da Associação de Artesãs 
Sereias da Penha, que inscre-
veu um colar produzido com 
escamas de peixe.

Da cidade de Boa Vista, 
a vencedora foi a artesã Ma-
ria da Conceição Emiliano, da 

Cooperativa Artesanal As Ca-
britas, com objetos com maté-
rias-primas industrializadas. 
Já a vencedora de Campina 
Grande foi Valci Oliveira, na 
categoria objetos frágeis, com 
um São João em cerâmica.

O Programa de 
Artesanato da Paraíba 
(PAP) está divulgando 
o processo de seleção 
de interessados em 
participar da 1ª Feira 
Brasil Original, even-
to que será realizado 
de 20 a 23 de outubro 
de 2016, no Centro de 
Convenções Anhem-
bi, em São Paulo-SP. 
Serão selecionados 
12 artesãos, sendo 
um por tipologia, que 
irão dividir o espaço 
de 100m² cedidos ao 
artesanato da Paraí-
ba. As inscrições serão 
realizadas até 12 de 
setembro, presencial-
mente, via sedex ou 
correio eletrônico. 

Serão seleciona-
dos artesãos das se-
guintes tipologias: 
madeira, tecelagem, 
brinquedo popular, 
cerâmica, metal, fibra, 
fios, couro, gastrono-
mia, algodão colori-
do, artesanato indíge-
na e osso.

Poderão partici-
par da seleção o ar-
tesão individual que 
seja maior de 18 anos, 
esteja cadastrado no 
PAP e também no 
Sistema de Informa-
ções Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro 
(SICAB), com carteira 
nacional dentro do 
prazo de validade; e a 
entidade representa-
tiva (associação, coo-
perativa etc.) que te-
nha sido legalmente 
constituída, também 
esteja cadastrada no 
PAP e SICAB. 

Participação
Poderá participar, 

igualmente o artesão 
microempreendedor 
individual (MEI). O in-
teressado em partici-
par deverá preencher 
o formulário de ins-
crição disponível no 
endereço eletrônico 
http://paraiba.pb.gov.
br/pap e apresentar 
os documentos requi-
sitados. 

O artesão indi-
vidual deve possuir: 
carteira do SICAB ou, 
na falta justificada, 
fornecimento do nº 
de inscrição; compro-
vante de residência 
recente; fotos das pe-
ças artesanais, de di-
ferentes ângulos, na 
forma impressa, em 
CD/DVD, ou arquivo 
de imagem enviado 
por meio eletrônico. 
Mais informações po-
dem ser encontradas 
no edital, disponível 
em http://paraiba.pb.
gov.br/pap

Feira Brasil 
Original 
inscreve 
artistas 

Peças artesanais paraibanas levaram artesãos a vencer o concurso nacional Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato

FOTO: Reprodução/Internet

Uma equipe técni-
ca da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) 
visitou a cidade de São 
João do Cariri, locali-
zada a 216km de João 
Pessoa, sábado passado 
(20). Os técnicos foram 
recebidos por uma co-
missão integrada por 
membros da Igreja e da 
comunidade. O objetivo 
da visita foi realizar um 
levantamento das po-
tencialidades turísticas 
do município e colher 
informações sobre a Fes-
ta de Nossa Senhora dos 
Milagres, padroeira da 
cidade, para fazer uma 
divulgação do evento 
nos principais veículos 
de comunicação do Bra-
sil. O padre Valdir Cam-
pelo recepcionou a equi-
pe da PBTur e promoveu 
um workshop para apre-
sentar a programação 
da Festa da Padroeira e 
sua importância como 
promotora do turismo 
na região. O pároco 
lembrou que a Festa da 

Padroeira é realizada há 
quase 300 anos e reúne 
milhares de fiéis de toda 
a região e outras cidades 
do Estado.  

“Os preparativos para 
a festa já tiveram início 
há mais de um mês. A pe-
regrinação da imagem 
desperta a religiosidade 
das pessoas”, informou 
padre Valdir. Campelo 
revelou que as constru-
ções remontam ao pe-
ríodo do Império, com-
pondo um rico acervo 
histórico. A abertura 
oficial da festa vai ocor-
rer no próximo dia 1º de 
setembro, seguindo com 
uma vasta programação 
religiosa e social até o 
dia 12.  O diretor de 
Marketing da PBTur, Lu-
ciano Lappa, informou 
que a visita de um dia 
a cidade foi muito posi-
tiva. “Constatamos que 
São João do Cariri tem 
uma história belíssima e 
rica em fatos e persona-
gens importantes para a 
Paraíba”, afirmou. 

PBTur avalia cidade 
de São João do Cariri 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

A terceira etapa do Circuito de Eco-
turismo da Costa do Conde prossegue 
neste domingo (28) com a realização de 
uma caminha ecológica de 9,8 km pelo 
Rio Grau, localizado no Litoral Sul parai-
bano, a 20km da capital.

 O circuito teve início no último 
domingo (14) e termina no dia 17 de 
setembro. As atividades são realizadas 
sempre nos finais de semana, envolven-
do seis modalidades: corrida de orien-
tação na APA (Área de Preservação 
Ambiental) de Tambaba, trilha em bike, 
passeio em caiaque, caminhada ecoló-
gica, cavalgada e trilha 4X4.

Consciência ambiental
O circuito tem como objetivo prin-

cipal estreitar a relação do turista com a 
natureza e a população da região, bus-
cando despertar a consciência ambien-
talista. O evento é uma iniciativa dos 
condutores da Trilha e Caminhada de 
Tambaba, Rosana Diniz e Daniela da Sil-
va, e conta com o apoio do Governo do 
Estado, por meio da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) na divulgação das 
atividades junto aos principais meios de 
comunicação do País.

De acordo com a programação do 
Circuito de Ecoturismo, depois da ca-
minha ecológica pelo no Rio Grau (no 
dia 28 de agosto), mais duas modali-
dades esportivas serão realizadas: pas-
seio de caiaque pelo Rio Grau no dia 
4 de setembro; cavalgada e trilha 4X4 

no dia 17 de setembro que marcam o 
encerrando do circuito. As inscrições e 
informações devem ser realizadas pelo 
email; rosana-dinizz@hotmail.com ou 
pelo telefone (83) 99972 2359. “A emo-
ção foi a marca registrada nos dois pri-
meiros finais de semana do evento, com 
a corrida de orientação na APA Tamba-
ba e trilha ecológica de bike. Nesses es-
portes, os participantes estreitaram e 
interagiram com a natureza e história 
da região”, explicou Hosana Diniz.

Ela disse que  as duas etapas do cir-
cuito já realizadas, nos dias 14 e 21 de 
agosto, superaram as expectativas não 
apenas no número de participantes, 
mas, especialmente, por reforçar em 
cada participante a importância de pre-
servar o meio ambiente. 

Participantes
“Para se ter uma ideia, o número 

de participantes da corrida de orienta-
ção da APA Tambaba ultrapassou em 
25 por cento do que foi programado. 
Esperávamos 50 participantes e rece-
bemos 75, assim como a trilha de bike, 
realizada no domingo (21), que contou 
com 125 participantes.

A presidente da PBTur, Ruth Aveli-
no, destacou a vocação turística da Cos-
ta do Conde, que, além da sua beleza 
deslumbrante, como as falésias multi-
coloridas que chegam até 40 metros de 
altura, rios e praias possui uma boa es-
trutura hoteleira e de restaurantes.

Ecoturismo na Costa do Conde 
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Economia da PB reage e emissão cresce
NotAs fiscAis ELEtRôNicAs
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A emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), um dos in-
dicadores que apontam rea-
ção da atividade econômica, 
voltou a crescer na Paraíba. 
O volume de emissões atin-
giu 1,800 milhão de NF-e, no 
último mês, geradas por em-
presas atacadistas/distribui-
doras e indústrias do Estado, 
o que representa alta de 2% 
sobre o mês anterior. 

O mês de julho foi tam-
bém o segundo maior vo-
lume de NF-e neste ano. O 
número de emissão de julho 
ficou atrás neste ano apenas 
de março (1,840 milhão). No 
acumulado de janeiro a julho 
deste ano, o volume chegou 
a 12,298 milhões de notas 
eletrônicas, alta de 1,24% 
sobre o mesmo período do 
ano passado, segundo dados 
do Núcleo de Análise e Pla-

nejamento de Documentos 
Fiscais da Receita Estadual. 
Outro indicador que aponta 
para uma pequena reação da 
atividade econômica foi o volu-
me maior de emissão de notas 
em julho (1,8 milhão), quan-
do comparado à média dos 
sete meses deste ano (1,735 
milhão) e dos doze meses do 
ano passado (1,789 milhão). 

As emissões de NF-e 
crescem quando acontece 
uma elevação de vendas de 
atacadistas e de indústrias 
com inscrição estadual na Pa-
raíba para empresas varejis-
tas. Como todas as empresas 
já foram credenciadas pela 
Receita Estadual na NF-e, o 
crescimento de emissão é um 
dos termômetros de aqueci-
mento da atividade econô-
mica. A arrecadação do ICMS 
do setor atacadista em julho 
também cresceu sobre o mês 
anterior, reforçando uma rea-
ção da atividade econômica, 
mesmo o País enfrentando 
um cenário recessivo.

Volume teve alta de 2% 
e é oriundo de indústrias, 
atacadistas e distribuidoras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa Especializada no ramo da construção civil para conclusão 

das obras de uma quadra coberta com Vestuário, com Recursos do PAC 2 - FNDE. LICITANTE 
HABILITADO: - CLARICE MARIA LIMA FORTES - 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 01/09/2016, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 23 de Agosto de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão
 

PREFEIURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento do Pregão Presencial n° 00008/2016, para contratação de empresa para prestação de 
serviços de execução e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais 
junto aos sistemas SICONV, SIGPC, SUASWEB,SIMEC, e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
FABIANO DE CALDAS BATISTA – CNPJ nº 16.747.441/0001-91, com proposta com o valor mensal 
de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e com proposta no valor global de R$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais).

OBS: Publicada no DOE de 12.08.2016
republicada por incorreção

Aguiar - PB, 10 de Agosto de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 2068/2016 em João Pessoa, 17 de Agosto de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade Poço José de 
Moura. Na(o)- Município: POÇO JOSÉ DE MOURA - UF: PB: Processo: 2016-003360/TEC/LI-4867.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-177, 
trecho: Soledade / Picuí. - UF: PB. Processo: 2016-005639/TEC/LO-2964.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-306, 
trecho: Matureia / Princesa Isabel - UF: PB. Processo: 2016-005638/TEC/LO-2963.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-195, trecho: 
Entroncamento BR-230 / Tenório. - UF: PB. Processo: 2016-005636/TEC/LO-2962.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-
082, trecho: Entroncamento PB-048 / Itabaiana. - UF: PB. Processo: 2016-005641/TEC/LI-5031.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-
167, trecho: Entroncamento BR-104 / Sossego. - UF: PB. Processo: 2016-005635/TEC/LI-5029.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-044, 
trecho: Entroncamento BR-101 / PB-008. - UF: PB. Processo: 2016-005637/TEC/LI-5030.

EDVAL WALTER SOBRINHO – CNPJ/CPF Nº 013.155.178-76. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2118/2016 em 
João Pessoa, 19 de agosto de 2016 – Prazo: 45 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante 
(CHEVROLET/CELTA – PLACA OFE-1664/PB Na(o) -  BELEM E REGIÃO  Município: -  UF: PB.  
Processo: 2016-005383/TEC/AA-3854.

JORGE LUIZ DA SILVA RODRIGUES – CNPJ/CPF Nº 064.428.044-10. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2027/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICI-
DADE VOLANTE, COMERCIAL E SERVIÇOS – PLACA: BYG-8137 - VW/KPMBI - BRANCA Na(o) 
-  CIDADE DE SOLANEA  Município: SOLANEA – UF: PB.  Processo: 2016-004763/TEC/LO-2712.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – CNPJ/CPF Nº 00.043.711/0008-
10. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2121/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Limpeza e desassoreamento dos Rios Aguiar, Piancó e Piranhas, (Trecho a 
jusante da barragem de Coremas e Mãe D´agua até a divisa com o Rio Grande do Norte). Na(o) 
-  COREMAS, CAJAZEIRAS, POMBAL, PAULISTA E SÃO BENTO.  Município: - UF: PB.  Processo: 
2016-005239/TEC/AA-3810.

MARIA APARECIDA DEOLINDO DA SILVA – CPF Nº 152.058.601-97, torna público que requereu 
a SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Residencial 
Multifamiliar, situado na Rua Projetada Nº 04 Quadra 25 Lote 09 – Bayeux – PB.

FABRYCIO FELIPE ARAUJO – CNPJ/CPF Nº 036.360.244-50. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1956/2016 
em João Pessoa, 10 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao 
volante (KOMBI - PLACA MMW-8790/PB Na(o) – Em todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB.  
Processo: 2016-005029/TEC/LO-2788.

MARIA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA – CNPF Nº 068.103.134-43, torna público que 
requereu a SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença Publicidade de Volante, 
para período eleitoral, situado na Rua Município de Bayeux – PB.

ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF N 03.635.390/0001-64 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n 2037/2016em João Pessoa, 17 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Construção de edificação residencial multifamiliar com 22 unidades habitacionais, 
na(o) RUA LAURIMAR RAFAEL SANTOS, QD.75, LT.365, BESSA.Município: JOAO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2016-003875/TEC/LI-4909

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu Autorização para Uso Alternativo do Solo n° 46/2016, em João Pessoa, 
em 15 de Agosto de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Implantação do Parque Linear da 
Parahyba, 1ª Etapa, no município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2016-005282/TEC/DESMAT-10.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº: 1995/2016 em João Pessoa, 12 de 
agosto de 2016 – Prazo 540 dias. Para a atividade de: Urbanização, Pavimentação, Esgotamento 
Sanitário e  Drenagem no Loteamento Mutirão no município de Campina Grande/PB.  Processo 
nº 2016-005053/TEC/LI-5001.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2135/2016 em João Pessoa, 22 de Agosto 
de 2016 – Prazo 365. Para a atividade de Transporte de Resíduos da Construção Civil, Referente 
a Obra da Licença de Instalaçãonº1904/2014 do Processo 2014-003793 13 Caçambas, Placa 
KLZ-6859, Placa KFU-5500,Placa IAB-9248, Placa MOM-1072, Placa KIY-5360, Placa MNY-2205, 
Placa LWC-5272,Placa MYU-0395, Placa MON-1079 – BR 230, Cristo Redentor/Ernesto Geisel, 
no município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2016-005332/TEC/AA-3840.

Ao som de Michael, 
PM dança em sP

Um vídeo que circula nas redes 
sociais mostra um lado pouco conhe-
cido da Polícia Militar de São Paulo. 
Uma banda toca o sucesso Thriller, de 
Michael Jackson, ao vivo em um quar-
tel da PM da capital. No meio do públi-
co, um policial se empolga e começa 
a dançar como o ídolo pop. Foi um 
sucesso. O policial fardado imita os 
passos de Michael Jackson com per-
feição. No meio do vídeo, ele faz até 
o tradicional “moonwalk” enquanto 
os músicos da banda, todos policiais 
militares, mostram-se surpresos com 
a atuação do PM dançarino.

Justin Bieber 
poderá vir ao Brasil

O jornal Destak carimbou a 
vinda de Justin Bieber ao Brasil Ape-
sar de o próprio cantor ainda não 
ter confirmado, a internet já está 
enlouquecida com a possibilidade de 
a Porpouse Tour passar por terras 
brasileiras. A hashtag #Porpouse-
TourBrazil já está em primeiro lugar no 
Twitter e mostra que, se o canadense 
realmente vier, os ingressos devem se 
esgotar rapidamente. Por outro lado, 
os preços já preocupam os fãs.

celulari mostra 
rotina de exercícios

O ator Edson Celulari tem lu-
tado bravamente contra o câncer do 
tipo não-Hodgkin, descoberto recen-
temente. Como parte do processo de 
tratamento, ele tem se exercitado 
para manter o corpo fortalecido e 
evitar grandes náuseas decor-
rentes da quimioterapia. Em seu 
Instagram, ele compartilhou uma 
imagem direto de uma academia, e 
aproveitou para agradecer ao apoio 
e carinho dos fãs “Já me aquecendo, 
aos poucos, pra Tokyo2020. Cada 
dia melhor, com muita fé e coragem. 
Obrigado pelas orações e carinho”, 
diz a legenda da foto.

Luiza Brunet 
processa facebook 

Luiza Brunet entrou com um 
processo contra o Facebook para que 
a rede social disponibilize dados ca-
dastrais, registros e identifique os 
responsáveis pela criação de perfis que 
passaram a atacá-la com comentários 
ofensivos no Instagram. De acordo com 
a coluna Retratos da Vida, a ex-modelo 
quer tentar acabar com os ataques que 
tem recebido de perfis fakes desde que 
decidiu denunciar seu ex-namorado, o 
empresário Lírio Parisotto. O processo 
foi aberto no início do mês e corre na 
21ª Vara Cível de São Paulo e o Face-
book já foi notificado pela Justiça.

Crescimento de emissão de notas fiscais é um dos sinais de aquecimento da atividade econômica

foto: Reprodução/Internet

Foi divulgada  a 7ª 

e penúltima chama-
da da lista de espera 
do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu 2016.2). 
Foram convocados 179 
candidatos, que devem 
realizar o cadastramen-
to nos dias 25 e 26 de 
agosto na coordenação 
do curso para o qual o 
candidato foi classifica-
do, das 8h às 11h30 e 
das 14h às 17h.

No ato do cadastra-
mento serão exigidos os 
seguintes documentos: 
cópias do certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio ou curso equi-
valente, ou diploma de 
graduação em curso su-
perior, devidamente as-
sinado pelo candidato e 
pela escola; Identidade; 
CPF; Título de Eleitor 
para os brasileiros maio-
res de 18 anos, com 
comprovante de pre-
sença na última eleição; 
prova de quitação com 
o Serviço Militar, para 
os brasileiros do sexo 
masculino e maiores de 
18 anos; Certidão de 
Nascimento ou de Casa-

mento e comprovante 
de residência. Os can-
didatos aprovados nas 
vagas reservadas devem 
apresentar documen-
tação complementar 
comprovando ter cur-
sado o Ensino Médio 
na rede pública de en-
sino e apresentar renda 
familiar per capita. As 
informações completas 
constam no edital.

O processo de ca-
dastramento é obri-
gatório e o não com-
parecimento ou não 
apresentação da docu-
mentação exigida impli-
ca na perda do direito 
à vaga. A matrícula em 
disciplinas acontece no 
dia 26 de outubro e as 
aulas começam no dia 
31 de outubro. 

Caso haja vagas re-
manescentes, ocasiona-
das pelo não compare-
cimento dos estudantes 
aprovados ao cadastra-
mento ou não apresen-
tação da documentação 
exigida, está prevista 
mais uma chamada, a 
ser divulgada no dia 29 
de outubro.

Divulgada a sétima
chamada da UFCG

VEstiBULAR/sisu

Dia 7 de Setembro. Dia 
da Independência do Brasil. 
Mas de que independência 
estamos falando? Essa é uma 
das reflexões propostas pelo 
Grito dos/as Excluídos/as 
Nacional que há 22 anos leva 
as demandas populares para 
as ruas. Com o lema “Este sis-
tema é insuportável: Exclui, 
degrada, mata!” e tema “Vida 
em primeiro lugar”, o Grito 
seguirá denunciando as vá-
rias formas de desigualdades 
do País e apontando qual o 
real papel do Estado diante 
de tanta exclusão.

A escolha do lema des-
te ano teve inspiração nas 
várias referências do papa 
Francisco, durante o Encon-
tro Mundial com os Movi-
mentos Populares, que ocor-
reu na Bolívia, onde o papa 
falou da urgência em romper 
o silêncio e lutar por mudan-
ças reais dentro do sistema 
capitalista, que não com-
preende o sentido do “cuidar 
da Casa Comum”.

De acordo com a coorde-
nação nacional da articula-
ção do movimento nacional, 
“o Grito precisa continuar 
acontecendo e manifestan-

do indignação diante de um 
sistema político e econô-
mico que exclui e descarta 
a maioria da população da 
participação e decisão dos 
rumos do País, independen-
te de partidos e governos. Os 
desafios do Grito é estar no 
meio do povo como espaço 
de organização e mobiliza-
ção, como um pequeno gran-
de professor que contribui 
levando informação e for-
mação e incentivando a par-
ticipação popular, condição 
essa para construirmos as 
mudanças”.

Lema
Para garantir a forma-

ção da base, até o dia 7 de se-
tembro a coordenação nacio-
nal enviará textos divididos 
em eixos que são subsídios 
informativos que interagem 
com o lema “Este sistema é 
insuportável: Exclui, degra-
da, mata!”. São os eixos: Unir 
os generosos e as generosas; 
Desmentir a mídia; Direitos 
Básicos e Função do Estado; 
As várias formas de violên-
cia; Participação política e a 
Rua é o lugar.

Assim, articuladoras e 
articuladores de várias cida-
des brasileiras já estão rea-
lizando reuniões, pré-Gritos, 

organizando agendas, defi-
nindo trajetos e locais para 
as atividades e manifesta-
ções que deverão acontecer 
no período da Semana da Pá-
tria, tendo como ponto máxi-
mo o dia 7 de Setembro. 

Origem
O Grito dos Excluídos  

nasceu da necessidade de 
dar voz ao povo, às mino-
rias e à população historica-
mente excluída pelo Estado, 
que elege uma engrenagem 
de negociações financeiras 
que somente obedecem aos 
interesses dos que já têm, 
dos ricos, das empresas, 
dos bancos. Assim, direito à 
saúde, moradia, transporte, 
trabalho, informação, vida 
digna, ficam comprometidos, 
aumentando a desigualdade 
social no País. 

Desde então, o Grito – 
como um processo que não 
começa, nem termina no dia 
7 de setembro – é um espaço 
para que movimentos sociais 
organizados se manifestem 
e cobrem direitos já assegu-
rados em nossa Constituição 
Federal. 

Confira a chamada para 
o Grito feita pela Rede Rua: 
https://www.youtube.com/
watch? v=FTtm5T1H8vQ

Estados fazem mobilização 
para o Grito dos Excluídos 

DoADoREs EfEtiVos DE ÓRGÃos

Alana Gandra
Da Agência Brasil
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Energia elétrica
Tarifa aumenta para 216 municípios paraibanos

Índice de confiança 
do comércio cresce

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec), divulgado 
ontem pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), aumentou 1% em agosto, na 
comparação com julho, na série com 
ajuste sazonal. Apesar da menor va-
riação, é o quarto aumento mensal 
consecutivo, e o resultado foi in-
fluenciado pela melhora na avaliação 
das condições correntes (+8,3%) 
e nas intenções de investimentos 
(+1,8%). Em relação a julho do ano 
passado, o Icec aumentou 9,4%, 
segunda taxa positiva nessa base 
de comparação desde julho de 2013. 

Gasto de brasileiro 
tem menor nível

Mesmo com a queda do dólar 
nos últimos meses, os gastos de 
turistas brasileiros no exterior atin-
giram em julho o menor nível em sete 
anos. Segundo dados do Banco Cen-
tral (BC), as despesas com viagens 
internacionais somaram US$ 1,362 
bilhão. O valor é o menor para o mês 
desde julho de 2009 (US$ 1,044 bi-
lhão). Apesar da queda de 17,8% do 
dólar de janeiro a julho, os gastos dos 
turistas brasileiros no exterior conti-
nuaram a diminuir em relação ao ano 
passado. Nos sete primeiros meses 
do ano, os turistas brasileiros gasta-
ram US$ 7,894 bilhões fora do país. 

Transporte aéreo: 
demanda tem recuo

A demanda por transporte 
aéreo doméstico registrou, em ju-
lho, queda de 6,49% na compara-
ção com o mesmo mês do ano pas-
sado, segundo dados divulgados 
nessa terça-feira, 23, pela Associa-
ção Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), que compila as estatísti-
cas das associadas Avianca, Azul, 
Gol e Latam, responsáveis por 99% 
do mercado aéreo brasileiro. Com o 
resultado, a entidade destacou que 
o setor completa um ano de queda 
da demanda doméstica. 

Jogos recuperam 
autoestima do País

A realização das Olimpíadas no 
Rio de Janeiro recuperou a autoestima 
dos brasileiros, na avaliação da em-
presária Luiza Helena Trajano. A pre-
sidente do conselho de administração 
do Magazine Luiza considerou que a 
confiança dos consumidores é o ele-
mento que mais afeta o desempenho 
do varejo e avaliou que o setor deve 
aproveitar o momento de recuperação 
do otimismo.  A uma plateia de vare-
jistas em São Paulo, a empresária fez 
uma análise dos últimos dez anos de 
atuação do varejo e considerou que 
a queda da confiança - iniciada em 
meados de 2014 e aprofundada no 
ano seguinte e no início deste - foi o 
que mais a entristeceu nesse período. 

Confiança da 
indústria para altas 

O Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) apurado na prévia da sonda-
gem de agosto ficou em 86,9 pontos. 
O resultado significa um recuo de 0,2 
ponto em relação ao resultado final de 
julho, que foi de 87,1 pontos, informou 
a Fundação Getulio Vargas (FGV). Se 
confirmado pelo indicador consolidado, 
o resultado interrompe uma sequência 
de cinco altas consecutivas no ICI, que 
levaram a um ganho acumulado de 
12,4 pontos entre março e julho.

Rachel Almeida
Especial para A União

A tarifa de energia elétri-
ca de 216 municípios paraiba-
nos vai aumentar, em média, 
5,13% a partir do próximo 
domingo. O percentual foi 
anunciado ontem pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), e afeta 1,3 milhão 
de clientes. Segundo informou 
ontem a Energisa Paraíba, o 
aumento autorizado está abai-
xo da inflação registrada entre 
o mês de junho 2015 e maio 
deste ano, tanto pelo IPCA, que 
ficou em 8,74%, quanto pelo 
IGP-M , que foi de 11,63%.

Para os clientes indus-
triais (consumidores cativos 
de alta e média tensão), o 
reajuste será de 5,04%, con-
forme a Energisa.  Os clientes 
residenciais com baixa renda 
terão um aumento de 5,10%. 
Já para os consumidores de 
baixa tensão (clientes residen-
ciais), a alta será um pouco 
maior, de 5,17%. “O reajuste 
que a Aneel autorizou vem de 
uma avaliação de acordo com 
a produção de energia, o con-
sumo, e a distribuição, além 
de quantidades de chuvas. O 
valor de 5,13% é um efeito 
médio de quanto o consumi-
dor vai sentir no bolso”, escla-
receu a assessoria da Energisa 
Paraíba

A concessionária de ener-
gia informou ainda que os 
consumidores de seis cidades 

(Campina, Massaranduba, 
Lagoa Seca, Boa Vista, Quei-
madas e Fagundes) que são 
atendidas pela Energisa Bor-
borema, em Campina Grande, 
não terão aumento do valor 
na conta de energia. Também 
não sofrerão reajuste os mora-
dores de Pedras de Fogo, que 
são atendidos pela Celpe, de 
Pernambuco.

A Aneel, por meio de sua 
assessoria de imprensa, infor-
mou que ao calcular o reajuste, 
conforme estabelecido no con-
trato de concessão, a agência 
considera a variação de custos 
associados à prestação do ser-
viço. O cálculo leva em conta a 
aquisição e a transmissão de 
energia elétrica, bem como os 
encargos setoriais. Os custos 
típicos da atividade de distri-
buição, por sua vez, são atuali-
zados com base no IGP-M.

O efeito médio da alta 
tensão refere-se às classes A1 
(>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 
kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 
a 25 kV). Para a baixa tensão, 
a média engloba as classes 
B1 (Residencial e subclas-
se residencial baixa renda); 
B2 (Rural: subclasses, como 
agropecuária, cooperativa de 
eletrificação rural, indústria 
rural, serviço público de irri-
gação rural); B3 (Industrial, 
comercial, serviços e outras 
atividades, poder público, 
serviço público e consumo 
próprio); e B4 (Iluminação 
pública).

SErviço

Confira abaixo os índices que serão aplicados às contas de luz dos 
consumidores:

 
Empresa  Consumidores residenciais - B1
Energisa Paraíba   5,10%

  Classe de Consumo – Consumidores cativos

5,17%  5,04%  5,13%

Empresa

Energisa 
Paraíba

Baixa tensão 
em média

Alta tensão em 
média (indústrias)

Efeito médio 
para o consumidor

Consumidores encontram menor preço da gasolina no posto Extra, no bairro dos Estados

Pesquisa comparativa 
para preços de combustíveis 
realizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) 
no dia 22 de agosto de 2016 
constatou que 40 postos de 
combustíveis aumentaram o 
preço do litro da gasolina em 
João Pessoa no último mês, 
considerando o levantamen-
to de preços anterior feito no 
dia 20 de julho deste ano.

A pesquisa atual também 
constatou que, em relação 
ao levantamento anterior, o 
menor preço para a gasolina 
caiu 17 centavos em um único 
posto, passando de R$ 3,376 
para R$ 3,359 (Posto Extra – 
Bairro dos Estados). O maior 
preço do produto se manteve 
e está em R$ 3,799 (Posto JR – 
Manaíra). Dos 100 postos em 
atividade na capital, 40 eleva-
ram, um reduziu e 59 manti-
veram os preços.

Autuação 
O secretário Marcos 

Santos informa que o Pro-
con-JP vai realizar fiscaliza-
ção nos postos de combus-
tíveis de João pessoa para 

verificar o motivo do au-
mento de preços em grande 
parte dos estabelecimentos. 
“Como não houve aumento 
do Governo Federal, não há 
motivo para o consumidor 
estar pagando mais caro por 
esse produto. Vamos pedir 
as últimas notas fiscais de 
compra do produto nas re-
finarias e, caso haja abuso 
nos preços, vamos autuar os 
estabelecimentos”. 

Marcos Santos acrescen-
ta que os preços de todos os 
combustíveis serão fiscaliza-
dos. “Por isso consideramos 
importante a pesquisa com-
parativa realizada pelo Pro-
con-JP, porque monitora os 
valores mês a mês da gaso-
lina, álcool, óleo diesel e gás 
natural veicular”.  

Álcool 
Quanto ao litro do ál-

cool, a pesquisa encontrou 
o menor preço a R$ 2,769 
(Texas – Funcionários II ) e, o 
maior, R$ 3,199 (Ayrton Sen-
na - Ipês, Deville 

Água Fria, Vilagio - Ban-
cários e Cajueiro - Geisel). O 
valor do produto se manteve 

em 57 postos em relação ao 
levantamento anterior, au-
mentando em 23 e reduzin-
do em 14 estabelecimentos.

Diesel 
O preço do óleo diesel 

comum aumentou em quatro 
postos, reduziu em seis e se 
manteve em 42 quando com-
parado com a última pesquisa. 
O menor preço, R$ 2,790, foi 
encontrado no Posto Z (Cida-
de Universitária) e, o maior, 
R$ 3,149, no Posto Araújo 
(Cristo Redentor).

GNV 
A pesquisa atual encon-

trou o preço do Gás Natural 
Veicular (GNV) com o menor 
preço, R$ 2,199, no Posto 
Estrela do Geisel (Geisel) e, 
o maior, R$ 2,429, no Posto 
Santa Júlia (Expedicioná-
rios). Todos os 12 postos que 
comercializam o produto em 
João Pessoa mantiveram o 
mesmo preço praticado no 
levantamento anterior reali-
zado pelo Procon-JP. 

Para acessar a pesquisa 
completa acesse o site do Pro-
con-JP – proconjp.pb.gov.br 

Gasolina apresenta reajuste 
em 40 postos de João Pessoa

Preços de frutas e hortaliças 
ficam mais baixos em julho

PEsquisa 

Portal brasil

Os consumidores estão 
encontrando frutas e hortali-
ças por preços mais vantajo-
sos em diversos estados do 
País. Pelo terceiro mês conse-
cutivo, por exemplo, o mamão 
apresentou queda de dois dí-
gitos percentuais em sete das 
oito centrais de abastecimen-
to analisadas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Ontem, a Conab di-
vulgou o 8º Boletim Prohort 
de Comercialização de Horti-
granjeiros, com informações 
sobre os valores cobrados 
nos principais entrepostos 

dos estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo, Ceará, Paraná e 
no Distrito Federal. No Rio de 
Janeiro, a queda do preço do 
mamão chegou a 38,72% no 
mês de julho. Laranja e maçã 
também seguiram tendência 
de recuo nos preços, devido 
ao aumento na oferta dos 
produtos. 

 A queda no preço da la-
ranja só não foi maior por 
causa do período de intensi-
ficação na produção de suco.
Batata, cebola e alface ficaram 
mais baratas também. A queda 
nos preços se deve a menores 
variações de temperaturas. O 

frio e a chuva foram menos in-
tensos, o que beneficiou a pro-
dução e a colheita das hortali-
ças. De acordo com o boletim, 
os preços do tomate, cebola e 
cenoura estão em patamares 
próximos ou até inferiores a 
de 2015. A cebola atingiu os 
preços mais baixos deste 
ano e caiu 41,6% na Ceasa 
mineira. Enquanto que para 
a alface, batata e cebola, o 
movimento descendente de 
preço foi unânime, tomate 
e cenoura sofreram aumen-
tos pontuais: em Fortaleza, 
o tomate aumentou 3,65%; 
no Rio de Janeiro, a cenoura 
subiu 15,88%.

FoTo: reprodução/internet

Representantes dos 
países do Mercosul se 
reuniram ontem para 
tentar resolver o impas-
se criado pela transfe-
rência da presidência 
temporária do bloco, 
que deveria estar sob 
comando da Venezuela. 
Delegados do Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Para-
guai se encontraram em 
Montevidéu para discu-
tir possíveis soluções à 
crise, segundo a agên-
cia Ansa. É a segunda 
reunião neste mês para 
abordar o tema, mas as 
propostas precisam ser 
levadas aos ministros 
das Relações Exteriores 
de cada país-membro. O 
impasse começou quan-

do Brasil, Paraguai e Ar-
gentina se posicionaram 
contra a transferência 
da presidência do Mer-
cosul para a Venezuela. 
Oficialmente, os países 
acusam o governo vene-
zuelano de não cumprir 
os requisitos de adesão 
ao bloco, mas, nos bas-
tidores, o trio também 
demonstra desconten-
tamento com a situação 
dos presos políticos na 
Venezuela. O Uruguai 
deveria entregar a pre-
sidência à Venezuela no 
fim de julho, mas, sem 
um acordo, seu manda-
to terminou e nenhum 
país assumiu o posto, 
provocando um vácuo 
político inédito. Sem 
presidência, o bloco fica 
imobolizado e incapaz.

Mercosul discute o 
impasse com venezuela

BLoCo ECoNÔMiCo

Da agência Ansa



Publicitário Weber Luna, 
Sras. Waleska Cruz, Michele 
Costa, Zeneide Franca e 
Angelina Mendonça, jorna-
listas Clécius Rocha e Clau-
dinho Almeida, fotógrafa 
Dalva Rocha, empresários 
José de Arimatéia Rocha e 
Tânia Paranhos,  secretária 
executiva Claudinha Calix-
to, agente de viagens Luiza 
Alice Pereira Gomes Weis-
berg, Julieta Gadelha. 
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   O Congresso de literatura e 
meio ambiente que será realizado 
dias 29 e 31 deste mês na Uni-
versidade Federal da Paraíba, terá 
minicursos sobre ética ambiental.
  Os cursos serão ministrados  
no Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da UFPB por profes-
sores, pesquisadores e escritores 
de ficção ambiental e maiores 
informações poderão ser obtidas 
no site http://ecocritica.com.br/
index.php/pt-br/programacao.

FOTOS: Goretti Zenaide

Open living
EM PARCERIA 

com a decoradora 
Valdete Duarte e o 
Manaíra Shopping, 
o ambiente Open 
Living do Casa Cor 
Paraíba será ex-
posto hoje naquele 
shopping e ficará 
aberto à visitação.

O evento 
começa no próximo 
dia 2 de setembro 
na antiga residên-
cia de Yedda Régis 
Ribeiro Coutinho na 
Av. Epitácio Pessoa, 
reunindo profissio-
nais da arte do bom 
gosto paraibano.

Momento feliz da jovem Beatriz com os pais Patrícia e Gerardo Rabello

   Está marcado para o dia 7 de dezembro o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas 
saindo do Recife-PE, com destino a Orlando, nos Estados Unidos.  A operação será às quar-
tas-feiras e aos domingos.

Roberta Aquino e sua bonita neta Maria Vitória Lacerda Aquino

Presenças bacanas de Leka Bezerra e Marcos Pires, Rogério e Helena Fialho no Paço dos Leões

   A Domus Hall anunciou para o dia 16 de setembro show com Jorge & Ma-
teus, Dorgival Dantas, Jefferson Moraes e Peruano Cavaleiros. Os ingressos já estão 
disponíveis.

Elegância de Palowa Borborema Arcoverde no debut de Beatriz

Noite do Tango
A POUSADA 

Oásis Tajaja, localizada 
na Praia de Carapibus, 
no Litoral Sul da Paraíba, 
vai promover no próximo 
sábado a Noite do Tango, 
com muito romantismo e 
sensualidade que o estilo 
musical requer.

Será com a banda 
Alma & Pasión, além de 
degustação de comida 
típica argentina, cujo in-
gresso custa R$ 100, com 
vagas limitadas. Maiores 
informações poderão ser 
obtidas pelo telefone 
(83) 98178-6893.

Zum Zum Zum
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“Não sei se com o passar 
do tempo comecei a ver 
as coisas com mais 
clareza ou se estou 
ficando míope”

“Que eu tenha a 
capacidade de enxergar 
com clareza, os corações 
daqueles a quem entrego 
as minhas verdades”

JOEL SILVEIRA LAVÍNIA LINS 

Debut de Beatriz
FOI UMA noite  de muitas emoções vividas pela jovem 

Beatriz e seus pais, Patrícia e Gerardo Rabello, a comemo-
ração dos seus quinze anos, no último sábado nos salões 
do Paço dos Leões, que foi transformado num elegante 
pub londrino com a decoração assinada por Sandra Moura 
e Carmelita Chang.

A debutante recebeu os convidados usando um modelo 
assinado por Alessandra Sobreira mas desceu a escadaria 
do salão nobre em um lindo modelo de tafetá com cristais 
Swarovski, criado pelo estilista Rogério Rufino e ao som da 
lindíssima canção “Beatriz” de Chico Buarque e Edu Lobo, 
cantada na voz de Ana Carolina, mixada na ocasião pelo 
DJ Nando do B.

FOTO: Reprodução facebook

Felipe e sua mãe, a estimada Dalva Rocha que é a 
aniversariante de hoje

Quadrinhos

VAI ATÉ o dia 
11 de setembro em 
frente à Gibiteca Hen-
fil, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, o 
4o Salão Nacional de 
Humor, uma iniciativa 
do Governo do Estado 
através da Secretaria 
de Cultura, cujo tema 
este ano é a vida e 
obra de escritores, 
ilustradores e quadrinis-
tas nordestinos.

A mostra faz 
parte do evento 
“Quadrinhos Intuados 
- Encontro Regional 
Sobre Histórias em 
Quadrinhos”.

Economia
O PODER judiciário 

paraibano teve uma 
economia neste 
quadrimestre de 
R$ 211.715,91 em energia 
em relação ao mesmo 
período do ano de 2015 
por conta de algumas 
ações desenvolvidas 
pelo Plano de Logística 
Sustentável, coorde-
nado pela juíza auxiliar 
da presidente do TJPB, 
Anna Carla Falcão. 

Para isso houve 
o uso consciente dos 
condicionadores de 
ar, a redistribuição de 
lâmpadas econômi-
cas e outras medidas 
voltadas à gestão so-
cioambiental por parte 
de todos.

Capacitação
LANÇADA na última 

segunda-feira, a Expofei-
ra Paraíba Agronegócios 
deverá capacitar cerca de 
800 produtores rurais. 

O evento foi apre-
sentado na sede da 
Federação da Agricultura 
e Pecuária da Paraíba, em 
João Pessoa, pelo presi-
dente da entidade Mário 
Borba, pelo secretário 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e Pesca, 
Rômulo Montenegro e 
pelo superintendente do 
Sebrae, Walter Aguiar, 
responsáveis pela sua 
organização.

Isenção
O GOVERNO do 

Estado participa do 
McDia Feliz conceden-
to, mais uma vez, 
isenção total nas ven-
das de sanduíches Big 
Mac, que serão repas-
sadas integralmente à 
Associação Donos do 
Amanhã que atende 
cerca de 200 crianças 
com câncer na Paraíba.

O evento será 
neste sábado nas uni-
dades do McDonald´s.

   A estimada escritora Marília Carneiro Arnaud lança hoje o seu mais novo livro 
“Liturgia do Fim” a partir das 18h na Livraria Leitura, no Manaíra Shopping.

   O estilista paraibano Romero Sousa fez palestra no Fórum de Moda São Paulo 
apresentando o projeto “Moda PAP”, projeto que alia criatividade e produção artesanal 
à moda.
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Atletas paraibanos na 
reta final para participar 
dos Jogos Paralímpicos

LUCAS FRANÇA

Ex-CSP, 
revelação 
no Cruzeiro

No último domingo, um 
paulista, que chegou à Paraíba 
aos oito anos de idade, Lucas 
França, teve um dia de glória. 
Goleiro do Cruzeiro-MG, ele 
teve a oportunidade de substi-
tuir o titular e ídolo da torcida 
cruzeirense, Fábio, afastado 
por contusão. Escolhido pelo 
técnico Mano Menezes, ele 
teve uma grande atuação na 
vitória do time mineiro sobre 
o Figueirense, em Florianópo-
lis e garantiu de vez a posição 
de titular para os próximos 
jogos. 

Lucas nasceu em São 
Paulo, mas veio morar na ter-
ra natal dos pais, Alhandra, 
localizada a 46 quilômetros 
de João Pessoa. No Estado, ele 
começou no futebol de areia e 
depois foi jogar no CSP (Cen-
tro Sportivo Paraibano), de 
onde saiu aos 15 anos para o 
Cruzeiro de Minas Gerais.

“Todo fim de semana, eu 
ia à praia com a galera. Joga-
va pelada de fim de semana. 
Foi assim (que comecei a jo-
gar no gol). Mas eu comecei 
mesmo no amador, com 14 
anos, jogando com os caras 
de 30 (anos). Quando eu tive 
oportunidade com os joga-
dores da minha idade, fiquei 

até tranquilo”, contou.
Nos testes realizados na 

Toca da Raposa, ele não de-
cepcionou. Não é à toa que 
completou o quinto ano com 
as cores do clube em 2016. 
“Eu cheguei ao Cruzeiro aos 
15 anos. Passei pela catego-
ria juvenil e pelo time júnior, 
quando tive meu melhor 
ano da carreira. O Roberti-
nho (preparador de golei-
ros) está sempre me acom-
panhando. E foi assim, com 
muito trabalho, que consegui 
chegar ao profissional (do 
Cruzeiro)”, concluiu.

O técnico Mano Menezes 
gostou tanto da atuação de 
Lucas França que recusou o 
empréstimo do goleiro Pau-
lo Vítor, hoje na reserva do 
Flamengo. Após a partida de 
domingo, ele elogiou o garo-
to que veio da Paraíba. 

“A gente disse, desde o 
início, que tinha confiança no 
Lucas (França). Fiz questão 
de dizer que não pediria um 
goleiro para demonstrar, não 
só em palavras, mas em ati-
tudes, que confiamos nele. E 
o torcedor do Cruzeiro pode 
ficar tranquilo, porque temos 
bons goleiros”, acrescentou.

No próximo domingo, 
o Cruzeiro receberá o Santa 
Cruz, às 11h (de Brasília), no 
Mineirão, pela 22ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Lu-
cas França já está confirma-
do como titular da equipe.

Goleiro é o titular do time 
mineiro por determinação 
de Mano Menezes

FotoS: Divulgação
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As Belas do Belo estreiam 
hoje na Copa do Brasil de Fu-
tebol Feminino. O Botafogo 
vai enfrentar o Clube Náutico 
Capibaribe, às 15 horas, no Es-
tádio dos Aflitos, em Recife. O 
jogo terá um trio de arbitra-
gem pernambucano. A árbitra 
central será Déborah Cecília 
C. Correia, que será auxiliada 
por Karla Renata C. Santana e 
Ailton José dos Santos Junior. 
O jogo de volta está marcado 
para o dia 31 de agosto, às 15 
horas, no Estádio da Graça, 
em João Pessoa.

Melhor ranqueado do que 
o adversário, o Botafogo pode 
até eliminar o time pernambu-
cano, já neste primeiro jogo, 
sem a necessidade da parti-
da da volta. Para isso, precisa 
vencer o Timbu pernambuca-
no, por uma diferença de no 
mínimo três gols de diferença. 
Qualquer outro resultado for-
çará a decisão da vaga para o 
segundo jogo, na capital pa-
raibana.

Esta é a quinta participa-
ção do Botafogo na Copa do 
Brasil e a técnica Gleide Cos-

ta está bastante confiante em 
uma boa campanha do clube. 
“Nós mantivemos uma base, 
que fez bonito no Campeona-
to Brasileiro de 2015, e subi-
mos para o time principal oito 
garotas do Sub-20. Esta mistu-
ra de experiência e juventude 
tornou o time mais dinâmi-
co, e a gente espera fazer um 
grande jogo em Recife, mesmo 
sabendo do poderio do adver-
sário’, disse a treinadora.

O time feminino do Bota-
fogo disputa a Copa do Bra-
sil após a conquista do Cam-
peonato paraibano do ano 
passado, quando se sagrou 
campeão ao vencer o Clube 
Recreativo Kashima, de João 
Pessoa. O feito das “Belas do 
Belo” veio depois de três anos, 
uma vez que nos anos de 2013 
e 2014 não houve campeona-
to estadual. 

Apesar disso, nos últimos 
dois anos, o Botafogo foi o 
representante paraibano na 
competição. Foi indicado pela 
Federação Paraibana de Fute-
bol por está bem pontuado no 
ranking da CBF. (IM)

“Belas do Belo” estreiam 
hoje contra o Náutico-PE

COPA DO BRASIL

Equipe representa a Paraíba após 
se sagrar campeã do Estado ao 
vencer o kashima



Americano que mentiu sobre 
assalto perde patrocinadores
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Ryan Lochte deixará de 
faturar a curto e longo 
prazo mais de R$ 10 milhões

Quis o destino que o maior atleta olímpico da história 
encerrasse a carreira nos Jogos Rio 2016. Nos últimos 
dois anos, Michael Phelps foi do inferno ao céu. En-
frentou uma profunda depressão e recuperou o pra-
zer em viver quando colocou a competição no Brasil 
como meta. Estava decidido. Só se sentiria realmente 
realizado se voltasse para a piscina e arrancasse uma 
despedida à altura de seu feito. Foi o que fez. Deter-
minado, conquistou mais seis medalhas (cinco de ouro 
e uma de prata), chegou à incrível marca de 28 no 
total (23 de ouro, três de prata e duas de bronze).

O mito Michael Phelps

Neymar e o 210 título 
em sua carreira

Continua complicado para quem ainda duvida da 
capacidade de Neymar. A conquista da medalha de ouro 
olímpica é nada mais nada menos que o 210 título da 
carreira do atacante de 24 anos. Mais: quase sempre 
como protagonista e fazendo gols em finais. A média é 
de 2,6 troféus por ano desde que passou a atuar como 
profissional, dos 16 para os 17 anos.

Foi assim na decisão da Olimpíada do Rio contra a 
Alemanha - marcou de falta e ainda teve a responsa-
bilidade no pé direito na cobrança decisiva da disputa 
de pênaltis. O episódio da discussão agressiva com 
torcedores no Maracanã mostra que o equilíbrio entre 
a maturidade e os nervos à flor da pele ainda estão em 
conflito. Polêmica à parte, o talento do jogador já o 
coloca entre os maiores nomes da história do futebol 
brasileiro. Mesmo sem Copa do Mundo. Está na galeria 
que tem Ronaldo, Romário, Zico, entre muitos outros 
da constelação do desporto nacional. Neymar não tem 
o mundial, mas foi o principal nome do ouro olímpico 
inédito

O técnico da Seleção Olímpica Rogério Micale se 
rendeu completamente ao talento do jogador. Chegou 
a falar em entender o processo de formação do craque 
para tentar replicar em outros jovens talentosos do 
futebol brasileiro. Para ele, a Copa do Mundo é apenas 
um caminho natural para o jovem jogador brasileiro. 

“Um jogador, com apenas 24 anos, já ter tudo que 
ele conquistou é para refletir. Tem prata e ouro em dois 
Jogos Olímpicos. O caminho agora é de Copa do Mundo. 
Ele vai caminhar para isso, vai lutar por isso. Ele mostra 
atributos que o deixam fazer parte dessa galeria de 
grandes do futebol brasileiro. Não sei mensurar em que 
nível, é difícil comparar com outros, porque cada um teve 
seu momento, cada um teve sua fase em determinada 
época. Mas está caminhando para ser um dos grandes 
jogadores do nosso futebol. E conseguindo isso com 
títulos, que é o mais importante”, disse o treinador. 

O único clube brasileiro que 
aparece na lista é o São Paulo, na 
primeira posição. Curiosamente, 
o jogador utilizado como modelo 
com a camisa na matéria publica-
da pelo Daily Mail foi o atacante 
Alexandre Pato, atualmente no 
Villareal, da Espanha. 

O mais bonito 11

O Iate Clube/Fel/Londrina (PR) é o novo campeão da Pri-
meira Divisão da Taça Brasil Sub-20 de Futsal Masculino. A 
campanha impecável fechou com chave de ouro no último 
domingo, quando a equipe paranaense venceu o EPCF (PB) 
por 4 a 1 e ficou com a taça. A competição ocorreu em 
Campina Grande. A caminhada do Londrina na competição 
terminou com a melhor defesa do torneio, apenas 10 gols 
sofridos, além do título com 100% de aproveitamento.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O jornal inglês Daily Mail 
publicou uma lista com os 
20 escudos de clubes de fu-
tebol considerados por eles 
os melhores do mundo. De 
acordo com o periódico, os 
critérios são estilo e história 
por trás dos símbolos. 

O mais bonito 1

Futsal Masculino

Nas últimas 48 horas, 
Ryan Lochte voltou a 
ser notícia no mun-
do. Após falsamente 

alegar que foi vítima de um 
assalto no Rio de Janeiro, du-
rante os Jogos Olímpicos 2016, 
o nadador americano perdeu 
seus quatro patrocinadores 
oficiais: Speedo, Ralph Lauren, 
uma marca de cosméticos e 
outras de colchões. O prejuízo 
do atleta pode ser de R$ 5 a 
10 milhões a longo prazo. Em 
nota oficial, a Speedo afirma 
não poder compactuar com 
o comportamento de Lochte, 
apesar de anos de parceria.

Na nota, a Speedo EUA 
anuncia a decisão de acabar 
com o patrocínio de Ryan 
Lochte. Como parte dessa de-
cisão, Speedo EUA vai doar 
uma parte (US$ 50 mil) do 
dinheiro de Lochte a Save 
the Children, um parceiro de 
caridade mundial da empre-
sa-mãe da Speedo EUA, para 
crianças no Brasil. “Embora 
tenhamos desfrutado de uma 

relação vencedora com Ryan 
por mais de uma década, em 
que ele foi um membro im-
portante da equipe, não po-
demos tolerar um compor-
tamento que é contrário aos 
valores desta marca há muito 
tempo. Agradecemos suas re-
alizações e esperamos que ele 
siga em frente e aprenda com 
esta experiência”, diz a nota.

No início da tarde da 
última segunda-feira, a mar-
ca Ralph Lauren confirmou 
que também não renovará 
mais seu vínculo com Loch-
te, embora permaneça como 
a fornecedora de uniformes 
do time olímpico e paralím-
pico dos Estados Unidos. A 
informação foi dada pelo 
programa Good Morning 
America, da rede americana 
ABC. “A Ralph Lauren conti-
nua a apoiar o time ameri-
cano com orgulho. E valoriza 
os atletas que vestem a nossa 
marca. O contrato específico 
com Ryan Lochte, feito espe-
cificamente para a Rio 2016, 
não será renovado”, afirma o 
ex-patrocinador.

O terceiro parceiro a 
abandonar Lochte após o epi-

sódio no Rio foi a empresa is-
raelense de produtos estéticos 
Syneron Candela. O nadador, 
inclusive, havia se tornado 
embaixador global da marca, 
que fez o seguinte pronuncia-
mento: “Cobramos altos pa-
drões de nossos empregados e 
esperamos o mesmo dos nos-
sos parceiros. Nós desejamos 
a Ryan o melhor nas futuras 
empreitadas e agradecemos a 
ele pelo tempo em que apoiou 
nossa marca”.

Já no fim da tarde da 
segunda-feira (22), foi a vez 
da empresa Airweave, que 
fabrica colchões, anunciar 
o desligamento da parceria 
com o atleta americano. “Ai-
rweave é um orgulhoso pa-
trocinador dos times olímpi-
co e paralímpico dos Estados 
Unidos, e nossa dedicação às 
conquistas atléticas é inaba-
lável. Nosso acordo com Ryan 
Lochte era em apoio aos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016. De-
pois de uma avaliação cuida-
dosa, tomamos a decisão de 
encerrar nossa parceria com 
Ryan Lochte. Nós mantemos 
o apoio ao Time Estados Uni-
dos e aos atletas que se pre-

param para os Jogos Paralím-
picos”, afirmou.

No último sábado, Lo-
chte pediu desculpas ao 
povo brasileiro e disse ter 
sido imaturo em suas ati-
tudes. Ao mesmo tempo, o 
nadador não afirmou que 
tenha mentido, apenas exa-
gerado nas afirmações que 
fez ao público. Na última 
sexta-feira, o nadador James 
Feigen, amigo de Lochte, 
pagou multa de R$ 35 mil e 
foi liberado para voltar aos 
EUA. O dinheiro, convertido 
em material esportivo, será 
doado para o Instituto Re-
ação, ONG que funciona na 
Rocinha. Outros nadadores 
americanos, Gunnar Bentz e 
Jack Conger foram liberados 
após prestarem depoimen-
to na Delegacia Especial de 
Atendimento ao Turista, no 
Leblon. O Comitê Olímpico 
dos Estados Unidos divulgou 
nota pedindo desculpas for-
mais aos cariocas e ao povo 
brasileiro pela conduta dos 
atletas. O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, disse sentir 
“pena e desprezo” dos nada-
dores americanos.

Giba aponta Wallace como o melhor atleta 
Medalha de ouro em 

Atenas 2004 e prata em 
Pequim 2008 e Londres 
2012, o ex-jogador Giba 
destacou a força e a recu-
peração da Seleção Brasi-
leira Masculina de Vôlei, 
que conquistou a medalha 
de ouro da Rio 2016 nes-
te domingo, depois de um 
início instável de competi-
ção. Para o antigo ponteiro 
do Brasil, as dúvidas colo-
cadas em cima da equipe 
após as derrotas para Esta-
dos Unidos e Itália na pri-
meira fase serviram para 
fortalecer o time.

“O Brasil mais uma 
vez se superou, mostrou 
que tem condição de ca-
lar a boca de todo mundo. 
Quando todo mundo fala 
mal, acha que as coisas es-
tão mais ou menos, o Brasil 
vai lá e demonstra dentro 
de quadra a importância e o 
peso que tem a camiseta do 
Brasil em todos esses anos. 
Acho que a frase é a que 
todo mundo gritou: o cam-
peão voltou”, analisou Giba.

Giba ainda apontou 
o oposto Wallace como o 
melhor jogador dos Jogos 

VÔLEI NAS OLIMPÍADAS

Olímpicos de 2016. Assim 
como já tinha acontecido 
em outras partidas, o atle-
ta do Taubaté foi decisivo 
mais uma vez na vitória 
por 3 sets a 0 sobre a Itália 
na final. Na premiação da 
Federação Internacional 
de Vôlei, porém, Serginho 
foi escolhido como o atleta 
mais valioso.

“Para mim o Wallace 
foi o MVP da Olimpíada in-
teira. Ele jogou bem todos 

os jogos, chamando a res-
ponsabilidade o tempo in-
teiro, sem titubear em mo-
mento nenhum, sem deixar 
de chamar a responsabili-
dade para si”, afirmou.

O líbero Serginho, 
que disputou a sua quarta 
Olimpíada e fez a sua des-
pedida da seleção, também 
foi reverenciado por Giba. 
Para ele, a experiência do 
jogador de 40 anos foi fun-
damental nesta nova con-

quista no Rio de Janeiro.
“Ele é um irmão de 

coração, a gente dividiu o 
quarto em pelo menos um 
ciclo olímpico. Fico mais 
do que feliz de vê-lo cam-
peão de novo. Ele se supe-
rou, foi o único que voltou 
da nossa geração para a 
seleção, acho que era ne-
cessário, a gente precisava 
de um líbero como ele, de 
um líder como ele, e isso 
demonstra a qualidade 
que ele tem, não só como 
jogador, mas como pessoa 
também”, afirmou.

Aposentado das qua-
dras desde 2014, Giba 
jogou na seleção com di-
versos jogadores do atual 
elenco, como Bruninho e 
Wallace, além de Serginho. 
Mesmo do lado de fora ago-
ra, o ex-ponteiro deu a sua 
contribuição e comemorou 
bastante o tricampeonato 
olímpico do Brasil.

“Eu sinto alegria e feli-
cidade de poder dizer que 
de alguma forma eu passei 
um pouco de experiência 
para eles e ajudei nesse tí-
tulo, mas o mérito é todo 
deles”, finalizou.

O oposto Wallace foi decisivio para a medalha de ouro do Brasil

As desculpas 
publicamente 
não foram 
aceitas pelos 
patrocionadortes 
do atleta

FotoS: Divulgação



Jogadores se despedem da Raposa
DEBANDADA
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Eliminação na Série D 
faz Campinense negociar 
elenco com outros clubes

O clima no Campinen-
se, ontem, durante a rea-
presentação do elenco, foi 
de tristeza e desolação pelo 
fim de um sonho, o de con-
seguir a ascensão para a Sé-
rie C do próximo ano. Mais 
uma vez, a Raposa tentou, 
e ficou nas oitavas de final, 
quando foi eliminada pelo 
Itabaiana de Sergipe, nos 
pênaltis. A partir de hoje, 
os jogadores serão dispen-
sados, e como consolo, no 
próximo ano, o clube terá 
um calendário cheio, com 
jogos pela Copa do Brasil, 
Paraibano e Copa do Nor-
deste, no primeiro semes-
tre, e o Brasileiro da Série 
D, no segundo semestre.

A diretoria ainda não 
se pronunciou oficialmente, 
mas está recebendo assédios 
de outros clubes que preten-
dem utilizar, ainda este ano, 

alguns jogadores que foram 
destaques no Rubro-Negro. 
O volante Negretti, por exem-
plo, já acertou com o Náutico 
de Recife, para participar da 
Série B. Já o goleiro Glebson 
deverá se transferir para o 
Londrina, do Paraná. 

Os dois jogadores e mais 
algum outro que venha ser 
emprestado, só sairão do 
Campinense por emprésti-
mo, retornando ao clube no 
final de novembro, para já 
começarem a se preparar 
para o Campeonato paraiba-
no 2017. O objetivo é come-
çar a preparação bem mais 
cedo este ano.

O técnico Paulo Moro-
ni não deverá continuar no 
clube. Boa parte da diretoria 
e da torcida, não gostou do 
desempenho do treinador. 
Segundo os críticos, ele não 
usou peças importantes con-
tratadas pelo clube, e jogou 
de forma retrancada contra o 
Itabaiana, o que fez com que 
o time sergipano pressionas-
se o tempo todo o Campinen-
se, que não esboçou nenhu-
ma reação.

FotoS: Divulgação/tV torcedor
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Goleiro Gledson trocou Raposa pela equipe do Londrina, do ParanáO volante Negretti já acertou com time do Náutico-PE

Botafogo inicia venda de ingressos para partida com o América-RN
O Botafogo começa hoje 

a venda dos ingressos para o 
jogo do próximo sábado, às 
19 horas, contra o América 
de Natal, pela 15ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. A diretoria resolveu 
manter os preços promocio-
nais, e os ingressos já estão 
sendo vendidos nas duas lo-
jas do clube, em Mangabeira 
e em Tambaú. os preços são 
os seguintes: na geral, o va-
lor antecipado é de apenas 
R$ 10,00. Na arquibancada 
principal, o preço é R$ 25,00 
e na cadeira, R$ 50,00.

A expectativa da dire-
toria é que mais de 10 mil 
torcedores compareçam ao 
Almeidão. “Nosso torcedor 
está devendo. O Clube é um 
dos melhores colocados, está 

brigando pela liderança, e 
precisa do apoio do torcedor 
lotando o estádio. Se ven-
cermos no sábado, voltamos 
a liderança. Mantivemos os 
preços baixos para atrair o 
torcedor, que precisa fazer a 
sua parte”, disse o presidente 
Guilherme Novinho.

Sobre o time para o pró-
ximo sábado, o técnico Ita-
mar Schulle vai começar a 
definir no treino de hoje. Ele 
tem dois problemas. O Za-
gueiro Plínio e o volante Dja-
van levaram o terceiro cartão 
amarelo, e vão ter de cumprir 
suspensão. Para o lugar de 
Plínio, as opções são André 
Paulino e André Lima. Já para 
o lugar de Djavan, as opções 
são João Paulo, Sapé e Henick.

Com 23 pontos, o Bo-

tafogo é o segundo lugar do 
Grupo A, atrás apenas do 
Remo, primeiro colocado, 
por causa do saldo de gols. O 
Belo tem a melhor defesa da 
competição, e é o único clube 
com cem por cento de apro-
veitamento dentro de casa. 

Final do Sub-19
Enquanto os profissio-

nais se preparam para o jogo 
contra o América de Natal, os 
garotos do Sub-19 decidirão, 
hoje, o título do Campeona-
to Paraibano da categoria. 
A grande final será contra o 
Auto Esporte, às 16 horas, 
no Estádio Almeidão. No pri-
meiro jogo da decisão dispu-
tado no último domingo, no 
Tomazão, o placar terminou 
empatado em 0 a 0. (IM)

BRASILEIRO SÉRIE C

Equipe do Belo é o segundo colocado na tabela de classificação do Grupo A e joga no Almeidão

A Copa do Brasil volta 
hoje a ser as atenções do des-
portista brasileiro. Nas oitavas 
de final, oito times entram em 
campo, em partidas de ida, 
que prometem muita adrena-
lina dentro das quatro linhas. 
Se trata da abertura da quarta 
fase da competição, promo-
vida pela Confederação Bra-
sileira de Futebol e que, ao 
campeão, lhe garante vaga 
na Copa Libertadores de 2017. 
Apenas 16 times disputam esta 
fase, que inclui apenas duas 
equipes do Nordeste: O Bota-
fogo-PB e o Fortaleza-CE, clu-
bes que não estarão em ação 
nesta quarta-feira.

Na Vila Belmiro, em São 
Paulo, as atenções estão vol-
tadas para Santos x Vasco. Na 
Arena da Baixa, em Santa Ca-
tarina, o Atlético-PR recebe o 
Grêmio-RS. Essas duas partidas 
ocorrem às 19h30. A rodada de 
abertura das oitavas de final 
da Copa do Brasil, programa 

ainda para hoje, os confrontos 
entre São Paulo x Juventude-RS 
e Atlético-MG x Ponte Preta-SP. 
Os jogos tem início programa-
do para as 21h45.

Para a partida diante 
do Vasco, na Vila Belmiro, 
o Santos conta com o retor-
no de Zeca, Thiago Maia e 
Gabriel. O Peixe quer apro-
veitar a motivação do trio 
após a inédita medalha de 
ouro para abrir vantagem 
na decisão. Os três já estão 
à disposição do técnico Do-
rival Júnior para enfrentar o 
Cruzmaltino. “Era uma ob-
sessão (a medalha de ouro) 
e eles conseguiram, tiraram 
o peso das costas. Agora é 
contar com eles para os pró-
ximos jogos. Essa confiança, 
esse entusiasmo, esperamos 
que tragam para o nosso dia 
a dia e nos jogos. Isso dá uma 
confiança, um plus a mais 
para os campeonatos”, disse 
o experiente volante Rena-
to. Com o trio à disposição, 
Caju, Léo Cittadini e Copete 
devem deixar o time titular. 

QUARTA FASE

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Copa do Brasil
19h30
Santos x Vasco 
Atlético-PR x Grêmio
21h45
São Paulo x Juventude 
Atlético-MG x Ponte Preta

Jogos de hoje

Zeca, Gabriel e Thiago 
Maia retornam ao 
Santos para partida 
de hoje contra o 
Vasco, na Vila Belmiro, 
em São Paulo

Quatro jogos movimentam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2016

Os 11 representantes do 
Estado estão na reta final 
de treinamentos no CT

Paraibanos já em São Paulo
JOGOS PARALÍMPICOS 2016

Os 11 paraibanos, dos 
278 atletas que integram a 
seleção do Brasil nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, ini-
ciaram na última segunda-
feira a reta final de prepara-
ção para a competição. Eles 
já estão em São Paulo, com 
demais atletas, para sua acli-
matação. Sairão de lá direto 
para as disputas, no Centro 
Paralímpico, no Rio de Janei-
ro, mesmo espaço onde ocor-
reu os Jogos Olímpicos, en-
cerrados no último domingo.

Nesta reta final de ati-
vidades, os paraibanos e 
demais atletas treinam no 
CT Paralímpico Brasileiro, 
recém-inaugurado pelo Go-
verno Federal e coordenado 
pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro – CPB. Das 22 modali-
dades do programa paralím-
pico, 13 estão treinando no 
local. 

Os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 ocorrem no perío-
do entre 7 e 18 de setembro. 
Serão 23 modalidades Para-
límpicas disputadas em 11 
dias de competição, distri-
buídas em 528 provas que 
valerão medalhas, sendo 225 
femininas, 265 masculinas e 
38 mistas.

Dois dos representantes 
paraibanos vêm do atletis-
mo, Petrúcio Ferreira e Cíce-
ro Valdiran. Outros três atle-
tas, Luan Lacerda, Damião 
Robson e Severino Gabriel, 
estão na seleção de Futebol 
de 5, que é comandada pe-
los também paraibanos Fá-
bio Luiz e Josinaldo Costa. 
Na modalidade de Goalball 
masculino, José Roberto e 
Romário Marques, e no fe-
minino, o técnico Dailton 

Adrizzia Silva
Especial para A União

Freitas e o assistente Jonatas 
Castro.

Todos os paraibanos 
são favoritos a uma meda-
lha paralímpica, no entanto, 
as maiores atenções estão 

voltadas para o velocista 
Petrúcio Ferreira. Ele é o re-
cordista mundial nos 100m 
e 200m categoria T47 (am-
putação de braço). Conquis-
tou as medalhas de ouro nos 

Jogos Parapan 2015, em To-
ronto, no Canadá e também 
no Campeonato Mundial 
Paralímpico, em Doha, no 
Catar.

O ouro no Parapan de 

Toronto, não foi uma façanha 
apenas de Petrúcio Ferreira. 
Todos os paraibanos que lá 
estiveram conquistaram o 
primeiro lugar. “Em 2015, 
no Parapan realizado em To-
ronto, no Canadá, todos os 
paraibanos que lá estiveram, 
conseguiram resultados ex-
pressivos e voltaram com 
medalha de ouro. Agora, nas 
Paralimpíadas, no Rio de Ja-
neiro, há essa expectativa, 
tanto dos atletas, quanto dos 
que integram comissões téc-
nicas de conseguir o pódio e 
honrar o nome do nosso es-
tado”, disse Jonatas Castro, 
assistente técnico da Seleção 
Feminina de Golball.

Já o secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer, Bruno Roberto, des-
tacou as ações do Governo 
do Estado ligadas ao espor-
te paralímpico. “Vamos ficar 
na torcida com o objetivo de 
ver os paraibanos conquis-
tar medalhas nesse evento 
de tamanha dimensão in-
ternacional. Na Paraíba, são 
vários os projetos executa-
dos pelo Governo do Estado 

que realiza atividades como 
os Jogos Paraescolares, pro-
grama Paraíba Paralímpica 
e os Jogos Paralímpicos da 
Paraíba”, ressaltou.

Os atletas brasileiros 
têm chances de ganhar me-
dalhas em várias catego-
rias e o Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB) espera 
que o Brasil chegue em 5º 
lugar no quadro de meda-
lhas, com desempenho me-
lhor do que em Londres, em 
2012, quando ficou em 7º 
lugar, onde a maioria das 
medalhas conquistadas foi 
no atlestismo, com sete de 
ouro, oito de prata e três de 
bronze, totalizando 18.

Neste ano, o Brasil tem a 
maior delegação da história 
em Jogos Paralímpicos: são 
279 atletas, (181 homens e 
98 mulheres), além de 23 
acompanhantes (atletas-
guia, calheiros e goleiros) e 
195 profissionais técnicos, 
administrativos e de saúde. 
Ao todo, 44 atletas de 11 
modalidades já subiram ao 
pódio em paralimpíadas an-
teriores.     

Petrúcio Ferreira é esperança de medalha no atletismo, onde tem recorde mundial nos 100m e 200m , enquanto que Luan é o goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de 5

A cidade de João Pessoa vai 
receber de amanhã até o próximo 
domingo, 1.500 atletas de escolas 
da região Nordeste, em mais uma 
edição dos Jogos da Amizade. O 
evento esportivo será disputado 
em nove modalidades, cujas com-
petições acontecem no Colégio 
Motiva, nas Unidades Oriental e 
Ambiental, na Vila Olímpica Pa-
rahyba e no iInstituto Federal da 
Paraíba (IFPB). A abertura oficial 
do evento será nesta quinta-feira, 
às 18h, no Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê).

No total, são 15 unidades de 
educação da rede particular que 
são parceiras e realizadoras do 
evento. As escolas são dos estados 
do Rio Grande do Norte, Pernam-
buco, Ceará e Paraíba. Participam 
também este ano como escolas 
convidadas o Colégio Marista e o 
Centro Educacional de Ensino e 
Aprendizagem Sesquicentenário, 
ambos de João Pessoa, o Colégio 
Santa Emília, de Recife, além do 
Projeto Jasfa de Basquete. O pro-
jeto social oferece aulas de bas-
quete na quadra de Tambaú a cer-
ca de 50 crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade 
que residem na capital paraibana.

Na 14ª edição dos Jogos da 

1.500 atletas nos Jogos da Amizade
ABERTURA AMANHÃ

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) está com 
inscrições abertas para ativi-
dades físicas gratuitas propor-
cionadas pelas extensões do 
curso de Educação Física. São 
761 vagas distribuídas entre 
19 modalidades oferecidas 
para o segundo semestre de 
2016. As inscrições terminam 
amanhã e deverão ser reali-
zadas no portal unipe.br, por 
meio de preenchimento de 
formulário.

As inscrições seguirão de 
acordo com o preenchimento 
das vagas disponíveis. haverá, 
também, lista de espera para o 
caso de ocorrerem inscrições 
além do número ofertado. Os 
candidatos selecionados para 
as vagas receberão confirma-
ção via e-mail. Os projetos são 
voltados para a comunidade 
em geral.

Entre as modalidades de 
atividades físicas gratuitas 
disponibilizadas estão: atle-
tismo, com 20 vagas, ginásti-
ca aeróbica (20), bike in door 
(7), dança, alongamento e re-
laxamento (20), hidroginásti-
ca (40), natação infantil (35), 
natação adulto (30), handebol 
feminino adulto (20), hande-

bol de praia (20), futsal para 
iniciantes de qualquer idade 
(20), vôlei (20), escalada es-
portiva adulto A (12) e B (12), 
capoeira para iniciantes (25), 
judô para iniciantes (30), jiu-
jitsu (25), treinamento fun-
cional (145), iaidô (10), kyodô 
(10), kendo (10) e musculação 
(230). O Treinamento Funcio-
nal terá 145 vagas para as tur-
mas Kids (7 a 12 anos, com 25 
vagas), B (20), C (50) e turma 
para idosos entre 60 e 75 anos 
(50). Já a musculação terá sete 
turmas. Dentre elas, quatro 
serão voltadas para grupos es-
peciais, compreendidos como 
cardiopatas e hipertensos, 
idosos, pessoas com diabetes, 
gestantes e pessoas obesas. 
Três das turmas têm 35 vagas, 
enquanto uma tem 20. As ou-
tras três turmas são “Geral” e 
têm, cada uma, 35 vagas.

Matrícula
O início das atividades 

acontecerá no dia 29 de agos-
to. Na matrícula, os candidatos 
selecionados deverão levar 
atestado médico que com-
prove aptidão para praticar 
atividades físicas e esportivas 
e documento de identificação.

Unipê abre inscrição 
para atividades físicas

761 VAGAS GRATUITAS

Amizade os atletas competem em 
nove modalidades esportivas, nos 
naipes feminino e masculino, nas 
categorias infantil, mirim e juve-
nil. entre as modalidades estão: 
futsal, voleibol, handebol, bas-
quete, futebol, judô, karatê, na-
tação e xadrez.

Coordenador geral do even-
to, Eduardo Jorge explica que 
os jogos da amizade possuem 
um contexto diferente, que vai 

além da competição. “Os Jogos 
da Amizade têm como objetivo 
promover a integração entre jo-
vens atletas, favorecendo o co-
nhecimento de novos horizontes. 
A competição visa reforçar os 
ideais do uso da atividade física 
como ferramenta pedagógica, 
além de destacar novos talentos 
e proporcionar a inclusão social 
através do esporte”, destacou o 
coordenador.

O handebol é uma das modalidades em disputa no evento escolar de todo nordeste

Cícero Valdiran, no lançamento de dardo, também é cotado para trazer uma medalha paralímpica

FotoS: Divulgação



LACERDA
CPF/CNPJ: 109046894-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.409,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045894
Responsavel.: MERCADINHO DUAS IRMAES LTDA
CPF/CNPJ: 011728858/0001-93
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  164,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046942
Responsavel.: O.F. INCORPORACAO E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 009226793/0001-36
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.944,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045995
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048094
Responsavel.: PLANC EPITACIO PESSOA EMP. 
IMOB. SP
CPF/CNPJ: 021160733/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.676,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 047091
Responsavel.: PRISCILLA VANESSA SOARES DE 
MELLO
CPF/CNPJ: 066912224-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.105,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046469
Responsavel.: PROSELE - PROJETOS E SERVICOS 
ELETR
CPF/CNPJ: 003221153/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.900,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045802
Responsavel.: RSM CONSULTORIA E PROJETOS 
ESPECIAI
CPF/CNPJ: 011033547/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.083,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045898
Responsavel.: RSM CONSULTORIA E PROJETOS 
ESPECIAI
CPF/CNPJ: 011033547/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.304,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045796
Responsavel.: VOOTZ PROJETOS E SERVICOS 
ELETROELE
CPF/CNPJ: 009621917/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$24.077,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046004
Responsavel.: WERTZ CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 001088743/0001-28
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.585,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045822
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 065830464-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043145
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  24/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AELSON AIRES VIEIRA - EPP
CPF/CNPJ: 024220519/0001-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.534,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045914
Responsavel.: BWL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 011410874/0001-33
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.337,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046022
Responsavel.: CENTRO ESPORTIVO CRISTA LTDA 
- ME
CPF/CNPJ: 005019893/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.339,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045925
Responsavel.: CICERO SEVERINO DE ARAUJO NETO
CPF/CNPJ: 048569824-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.144,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046455
Responsavel.: CLINICA ODONTOLOGICA NOSSA 
SENHORA
CPF/CNPJ: 004745129/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.393,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046128
Responsavel.: DIR DISTRIBUIDORA INTEGRADA 
DE REVI
CPF/CNPJ: 005989651/0001-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.545,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045962
Responsavel.: FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COU-
TINHO
CPF/CNPJ: 017029434/0001-17
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.718,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046065
Responsavel.: GOUVEIA IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035589308/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.830,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045807
Responsavel.: J E LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA - ME
CPF/CNPJ: 035291582/0001-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.003,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046076
Responsavel.: L & L ASSESSORIA EM MARKETING, 
PESQ
CPF/CNPJ: 010966782/0001-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.473,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046013
Responsavel.: MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTRE
CPF/CNPJ: 077205404-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  164,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046936
Responsavel.: MARIA DE FATIMA MONTEIRO
CPF/CNPJ: 131606994-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.578,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 045776
Responsavel.: MARIA ROSAINE MARTINS COSTA 

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIAO

PRIMEIRA REUNIÃO DESERTA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
OBJETO: Contratação visando aquisição parcelada de tecidos, para atender as necessidades 

da prefeitura municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 02 de setembro de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 22 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de material para construção (tubos, 

anél, mourão, estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 02 de setembro de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 22 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento de fraldas e leites, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 02 de setembro de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 22 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

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

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

O Pregoeiro comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 02/09/2016, às 08:30 horas.

Vieirópolis - PB, 23 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00035/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impres-
são de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 06 
de Setembro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 
como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. 
Data e Local: 06 de Setembro de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00037/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames de ultrassonografia e ressonância 
magnética, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Vieiropolis. Data 
e Local: 06 de Setembro de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, 
com fornecimento parcelado, destinados as atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
do município. Data e Local: 06 de Setembro de 2016 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Agosto de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: Locação de um veículo 
tipo caminhão basculante; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo 
caminhão Basculante. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 23 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas para realizar exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 23 de Agosto de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro OficialESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

(NOVA CHAMADA)
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2016 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs: 2016/016974 da PROGEM; e 2015/068744 da SEDES.
DATA DE ABERTURA: 06/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUI-

PAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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 637190. 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 e 35 - 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, 23 de agosto de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
 AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.001/2016
PROCESSO Nº. 10.014/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 10.001/2016
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. 

 DATA DA 1ª SESSÃO: 06/09/2016, ÀS 09:30h.
 DATA DA 2ª SESSÃO: 28/09/2016, ÀS 09:30h.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito 
de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão apresentar toda 
a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados, no Auditório da SMS, localizado 
na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 
2016: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h:00 às 14h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 23 de Agosto de 2016.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 20.152/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.072/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM REGIME DE COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 
Pereira de Lima, vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com data a 
ser designada posteriormente, considerando pedidos de Impugnação e Esclarecimentos interpostas 
por empresas interessadas no certame, sem tempo hábil para resposta. Consultas com a Pregoeira 
e sua equipe de apoio na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 23 de Agosto de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 2° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00067/2016– Prorrogação Contratual por mais 
60(sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2016.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI –ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Civil, para execução 
de pavimento em paralelepípedos da rua lateral da Creche Eulina Gomes de Oliveira Moura, As-
sentamento Baixio - Riachão/PB.O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 
25/08/2016 à 23/10/2016. Tendo em vista que o tempo estipulado no Contrato não foi suficiente para 
a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante 
apresentações das medições.Assinaturas do Aditivo Contratual: 23/08/2016.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Contratação do Cantor Everton Lima, para apresentação de show musical na tradicional 
festa de setembro, no município de Manaíra/PB, na qual se apresentará no dia 13 de setembro de 
2016.; RATIFICO, HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: S J 
PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.000,00.

Manaíra - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda Gatinha Manhosa, para apresentação de show musical na 
tradicional festa de setembro, no município de Manaíra/PB, na qual se apresentará no dia 14 de 
setembro de 2016.; RATIFICO, HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME - R$ 40.000,00.

Manaíra - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda Forró Pegado, para apresentação de show musical na tradicional 
festa de setembro, no município de Manaíra/PB, na qual se apresentará no dia 14 de setembro 
de 2016.; RATIFICO, HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS - R$ 50.000,00.

Manaíra - PB, 17 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECU-
TAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA 
LOCALIDADE CHÁ DA PIA, VISANDO ATENDER CONTRATO DE REPASSE N.º 1006.686-60/2013, 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBJETIVO: Prorrogação de prazo por mais 05 (cinco) meses, até 05 de janeiro de 2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015 e a Cláusula Sétima do Contrato 

primitivo.
SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Areia e INSTEC Instalações Técnicas Ltda.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00032/2016.
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão Munck equipado com lança e cesto para trabalhos 

com iluminação pública na zona urbana e rural deste Município.
ABERTURA: 28/07/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 10/08/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00034/2016.
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão basculante.
ABERTURA: 04/08/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 10/08/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao fornecimento da 
Merenda escolar do Município de Água Branca/PB.”.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADENILZA FIRMINO DE ASSIS, R$. 785,80; ANTÔNIO 
LEONARDO DA SILVA R$ 1.896,00; EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA, R$ 1.534,05; ERENI 
SANTANA DE SOUZA SERAFIM, R$2.626,35; FABLICIO SANTANA DE SOUZA, R$2.626,35; 
FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES, R$1.120,80; IVONEIDE MARIA DA SILVA, R$359,05; 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA, R$ 1.256,90; JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA, R$ 2.935,00; MA-
RIA ALICE DA SILVA, R$ 1.531,90; MARIA SONHIA DA SILVA SOUZA, R$ 1.335,80; MARILENE 
FELIX DA SILVA, R$ 1.335,80; RITA IZABEL DA SILVA GUEDES, R$ 1.118,40;  RIVALDA DA SILVA 
GUEDES, R$ 2.560,00; ROSINAIDE VERAS MENDONÇA, R$ 2.423,80; ZEZITO CORDEIRO DOS 
SANTOS, R$ 7.038,00; VALOR TOTAL: R$ 32.484,00.

Água Branca/PB, 19 de agosto de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 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-
Contratação de empresa especializada para organização e realização de concurso público para 
provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Manaíra - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONPASS CONCURSOS 
PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - R$ 74.800,00.

Manaíra - PB, 22 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

  PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Locação de veículo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FELIPE DE SOUZA SIMÃO - R$ 
8.000,00; ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA - R$ 33.600,00; JORGE MORENO ALVES - R$ 8.500,00; 
JOSÉ FERNANDO DA COSTA - R$ 6.000,00; JURACI DO NASCIMENTO SILVA - R$ 21.600,00.

Areia - PB, 12 de Agosto de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículo.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 

- 04.122.2004.2007 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - 
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.1001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.1001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%; 02.070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 
15.452.1016.2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 02.12 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2006.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE - 10.301.1017.2050 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 33.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 01047/2016 - 12.08.16 - 

FELIPE DE SOUZA SIMÃO - R$ 8.000,00 - CT Nº 01048/2016 - 12.08.16 - ITAMAR AZEVEDO DE 
SOUZA - R$ 33.600,00 - CT Nº 01049/2016 - 12.08.16 - JORGE MORENO ALVES - R$ 8.500,00 
- CT Nº 01050/2016 - 12.08.16 - JOSÉ FERNANDO DA COSTA - R$ 6.000,00 - CT Nº 01051/2016 
- 12.08.16 - JURACI DO NASCIMENTO SILVA - R$ 21.600,00.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00041/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a ma-
nutenção das atividades de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e Local: 05 de 
Setembro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 23 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00042/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de oxigênio gasoso medicinal e acessórios, 
para atender as atividades da atenção básica nos postos de saúde, programa saúde da família, 
ambulâncias e tratamentos domiciliares neste Município, conforme a demanda. Data e Local: 05 
de Setembro de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 23 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 005/2016
O município de Mãe D´água, Estado da Paraíba, por intermédio da Comissão permanente de 

Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei 8.666/93  e demais 
legislações aplicáveis à matéria, que encontra-se aberto o Edital para o chamamento de interessados 
para serviços de monitoramento as ações do plano de ações Articuladas (PAR) – MEC, conforme 
especificações no Edital e seus Anexos.  O recebimento dos envelopes referentes à documentação 
ocorrerá até o dia  12 de Setembro de 2016  ás 08:30 horas, na sede da Prefeitura, á rua Luiz furtado 
de Figueiredo, nº 48 - Centro, Mãe D´água – PB.

Mãe D´água, 22 de Agosto de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: Locação de um veículo tipo 
caminhão Munck equipado com lança e cesto para trabalhos com iluminação pública na zona urbana 
e rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo 
caminhão Munck equipado com lança e cesto para trabalhos com iluminação pública na zona urbana 
e rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 23 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Francisco Carlos Lopes da Silva
CPF: 106.940.884-04
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108859
Responsável: Cicero Jorge Leandro de Sousa 
CPF: 078.757.994-73
Título/Valor – DM – R$ 125,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108874
Responsável: Glaucimaria Lopes Leite e Abreu
CPF: 082.841.444-09
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108868
Responsável: Auremar Lima Moreira
CPF: 231.243.003-78
Título/Valor – SJ – R$ 56.000,00
Protestante: A UNIÃO
Apresentante: A UNIÃO
Protocolo: 108807
Responsável: Antonio Justino Freire
CPF: 498.647.004-30
Título/Valor – CDA – R$ 147,98
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108752
Responsável: Pedro de Barro Barbosa
CPF: 855.936.133-20
Título/Valor – CDA – R$ 149,35
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108743
Responsável: Jean Carlos de Sousa Lemos
CPF: 022.463.264-78
Título/Valor – CDA – R$ 141,16
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108751
Responsável: Francisco Leandro Junior
CPF: 118.885.584-07
Título/Valor – CBI – R$ 5.796,65
Protestante: Aymore Credito, Financiamento e Investime

Apresentante: Aymore Credito, Financiamento e Investim
Protocolo: 108907
Responsável: Gerisiane Candido de Assis
CPF: 705.851.574-30
Título/Valor – DM – R$ 185,76
Protestante: Município de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 108812
Responsável: Leonardo Brendo Leite
CPF: 113.278.424-75
Título/Valor – DMI – R$ 2.609,00
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliarios
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108839
Responsável: Ana Paula Gomes de Souza Lopes
CPF: 101.639.064-59
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108879
Responsável: Kaio Steffano Ribeiro de Sousa
CPF: 052.594.884-82
Título/Valor – DM – R$ 250,00
Protestante: Barrozo Estofados Industria e Comercio de
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108878
Responsável: J. J. Oliveira Mat. Const. LTDA
CNPJ: 07.298.548/0001-09
Título/Valor – CDA – R$ 360,53
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108749
Responsável: Pedro de Barro Barbosa
CPF: 855.936.133-20
Título/Valor – CDA – R$ 141,99
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108753
Responsável: Jean Carlos de Sousa Lemos
CPF: 022.463.264-78
Título/Valor – CDA – R$ 147,98
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal
Protocolo: 108764
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 23 de agosto de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

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

25A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 125/2016  EM 25 DE JULHO DE 2016.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS – ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, 
R E S O L V E:
Nomear, JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA, portador do CPF 874.013.804-63, IZABEL MARIA DE 

MATOS, portadora do CPF 037.552.754-06eARÃO COSTA MIGUEL, portador do CPF 023.798.924-
74, para compora Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Publico 
de 2016, desta Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – Estado da Paraíba, ficando o primeiro 
na condição de Presidente.  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, 
em 25 de Julhode 2016.

Domingos Leite da Silva Neto
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2016

ITEM 1
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 7,80 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 390,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA REAIS).

ITEM 2
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 15,00 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.500,00 (UM MIL E 
QUINHENTOS REAIS).

ITEM 4
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 100,38 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 15.057,00 (QUINZE MIL 
E CINQUENTA E SETE REAIS )

ITEM 5
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 10,85 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.085,00 (HUM MIL E 
OITENTA E CINCO REAIS )

ITEM 6
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 17,94 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 3.588,00 (TRÊS MIL 
QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS )

ITEM 8
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 16,00 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 640,00 (SEICENTOS E 
QUARENTA REAIS).

ITEM 10
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR 
DO ITEM R$ 39,56 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 197,80 (CENTO E NOVENTA E 
SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM 12
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR 
DO ITEM R$ 14,06 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 2.812,00 (DOIS MIL OITOCENTOS 
E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

ITEM 14
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 20,34 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 406,80 (QUATROCENTOS 
E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM 15
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 19,99 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 4.997,50 (SEIS MIL REAIS).

ITEM 16
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR 
DO ITEM R$ 3,45 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 69,00 (SESESENTA E NOVE REAIS)

João Pessoa, 10 de Agosto de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR
*Republicado por incorreção

A ECOSERV SAÚDE AMBIENTAL LTDA CNPJ 13.174.062/0001-61 situada na R. Júlio Geraldo 
de Souza, 115 Mangabeira II, CEP: 58.057-170 João Pessoa-PB torna público que recebeu da 
SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Renovação de Nº 462/2016 para atividade 
de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. João Pessoa, 23 de agosto de 2016.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: Contratação de 
uma Empresa Especializada na prestação de serviços de Diagnósticos de lesões no colo do útero 
através de aparelho colposcópio - Exames de Colposcopia, para as pacientes do município de Duas 
Estradas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PHISIO&VIDA 
- Centro de Fisioterapia e Saude LTDA - ME - R$ 10.400,00.

Duas Estradas - PB, 23 de Agosto de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
O PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, CNPJ: 08.806.721/0001-03, torna público 

que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação nº 449/2016, para 
obedecer fielmente a Legislação Ambiental de funcionamento do Parque, situado na Rua Gouveia  
Nóbrega, s/n - Roger - João Pessoa/PB.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2016
O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de diesel, 
destinados  aos geradores de energia da Unidade de Pronto Atendimento UPA. Data: 05/09/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 23 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa a quem interessa o Cancelamento 

da Tomada de Preços n.º 00005/2013. Objetivo: Contratação de uma Empresa Especializada em 
construção civil, para a construção de uma quadra poliesportiva junto a Secretaria de Educação 
deste município.

Justificativa: Por interesse Publico. 
Mataraca - PB, 23 de Agosto de 2016.

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Presidente da CPL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

CONVOCAÇÃO 
O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste, tornar público 

a convocação da empresa MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME,  no Pregão Presencial nº 
00007/2016, para comparecimento do representante no dia 29.08.2016, às 09:00 horas, na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar-PB. 

Aguiar-PB, 19 de Agosto de 2016.
Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00038/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS 

SALAS DE AULA.
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2016 – PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.04 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO; 12 361 10003 1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ES-
COLARES; 050 4490.51 000 OBRAS E INSTALAÇOES; 516 4490.51 002 OBRAS E INSTALAÇOES; 
12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 007 OBRAS E INSTALAÇÕES E RECURSOS 
PROVINIENTES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA..

VIGÊNCIA: 17/08/2016 A 18/03/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 12.102.978/0001-43
VALOR R$ 116.961,55 (CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS 

E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construção 
diversos destinados aos serviços de ampliação do cemitério público do município de Solânea/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 22 de Agosto de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 04.002/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.075/2016
DATA DE ABERTURA: 06/09/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 643006, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de  Recursos: 
ORDINÁRIOS/ SUS / TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 23 de Agosto de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 12.394/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.089/2016
DATA DE ABERTURA: //2016 – ÀS: :hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL  DE HIGIENE 

E LIMPEZA (SANEANTES E CÓSMETICOS).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação xxxx, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS e SUS. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 23 de Agosto de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09014/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/022224
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 08 de setembro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA). 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 08h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA). 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de agosto de 2016.

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

Pregoeira da CSL/SEDEC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º Cartório de Notas e Registro de Imóveis 

CNPJ: 08.309.270/0001-90
São João do Rio do Peixe/PB - Serventia Extrajudicial 

Titular: Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho
Tabeliã e Registradora 

Rua Jacob Frantz, 76, Centro - Fone (083) 3535-2226.
E-mail: cartorioreg.imoveis.sjrp@hotmail.com
CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.
DENOMINAÇÃO “JC IMPÉRIO”
Belª ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca 

de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, em virtude da Lei etc.
FAZ SABER a todos os interessados que, JC IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LIMITADA-ME, empresa inscrita no CNPJ nº 24.911.536/0001-27, estabelecida a Rua Laurenio 
Firmeza, 208, Centro, nesta cidade de São João do Rio do Peixe/PB, CEP 58.910-000, DEPOSI-
TOU neste Cartório os documentos exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766/79, para o registro 
de um LOTEAMENTO denominado “JC IMPÉRIO”, situado neste município de São João do Rio do 
Peixe-PB, perímetro urbano desta cidade, às margens da BR-405 no sentido São João do Rio do 
Peixe – Uiraúna/PB, com uma área total de 42.350,00m² (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta 
metros quadrados), o loteamento contém 09 (nove) quadras, divididas por 166 (cento e sessenta 
e seis) lotes, todos os números de acordo com a planta devidamente aprovada pela Prefeitura 
Municipal desta cidade em 03 de agosto de 2016, e para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este Edital que será publicado em jornal de grande circulação, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação. Dada e passada nesta 
cidade de São João do Rio do Peixe-PB. Eu, Eliana Oliveira de Sousa Coutinho, 1ª Tabeliã Púbica 
e Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São João do Rio do Peixe-PB, digitei.

São João do Rio do Peixe/PB, em 19 de agosto de 2016.
Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
  NIRE 25 3  00010169- COMPANHIA FECHADA – CNPJ/MF 04.833.238/0001-59.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE 
TURISMO S/A., assim como investidores diretos e/ou indiretos, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 21 (vinte e um)  do mês de Setembro 
(09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 09:30 horas, onde as matérias serão discutidas e 
votadas por decisão da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de 
forma contrária, na sua sede social, no lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Cidade Balneário Novo 
Mundo CEP 58.322-000, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Leitura e homologação da Ata de Assembléia Geral anterior;
2- Apreciação do Relatório de Gestão e Contas 2015;
3- Outros assuntos.
Somente poderão participar da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas cujas 

ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) dias 
antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada a 
situação de realização de investidores na sociedade anônima, a diretoria e os seus procuradores, 
assim como, a administração.

Para ciência e conhecimento de todos os acionistas, encontram-se à disposição, na sede da 
companhia os seguintes documentos: a) edital de convocação; b) relatório da administração sobre 
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; c) cópia das demons-
trações financeiras; d) e demais documentos pertinentes a assuntos que eventualmente venham 
a ser incluídos na ordem do dia.

Nos 05 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral ficarão suspensos os serviços de 
transferência de ações.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembléia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima.

Conde/PB., 18 de Agosto de 2016.
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09055/2016.
Objeto: Aquisição de produtos de higiene pessoal para a rede municipal de ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TUTTO 

LIMP DITRIBUIDORA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/089350, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09006/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Auristone Pereira Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DITRIBUIDORA LTDA.  
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498 e 10.102.12.365.5389.2781;
Natureza: 3.3.90.39/00, 03 e 11;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação – Recursos FNDE – Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de 
setembro de 2014).

Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 1.383.001,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil e um real).

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

Secretária de Educação e Cultura
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada na prestação de serviços de Diagnósticos 

de lesões no colo do útero através de aparelho colposcópio - Exames de Colposcopia, para as 
pacientes do município de Duas Estradas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.00 - 10.301.0104.2023, 

10.301.0428.2026, 10.305.0245.2029, 10.302.0104.2035
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00044/2016 - 23.08.16 - PHISIO&VIDA - Centro de Fisioterapia e Saude LTDA - ME - R$ 

10.400,00
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. O DR. CARLOS EDUARDO LEITE 

LISBOA, Juiz Titular da 11ª Vara Cível da Comarca João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
em virtude de lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo da 11ª Vara Cível, no Fórum Cível Des. Mário Moacyr Porto, 4º andar, 
Av. João Machado, 532, Jaguaribe, nesta capital, tramitam os autos da Ação de OBRIGAÇÃO DE 
FAZER Processo nº 0040966-47.2008.815.2001 (200.2008.040.966-3), movida por BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A em face de AGROPECUÁRIA CANAFÍSTULA-CANASA, inscrita no 
CNPJ 09.192.642/0001-04, por seu representante legal. E como dos autos consta está o promo-
vido atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 294 do CPC, ficam através deste, 
CITADOS: AGROPECUÁRIA CANAFÍSTULA-CANASA, inscrita no CNPJ 09.192.642/0001-04, por 
seus representantes legais, CARLOS AUGUSTO LEITÃO RÉGIS, portador do CPF 053.802.244-23, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, nos termos 
do art. 294, do CPC, a presente ação, não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz a expedição deste EDITAL, que 
deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação local, bem como, afixado, no átrio do Fórum, 
cujo prazo iniciará após o término do prazo do edital. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016. Eu, _______________(as) Josineide 
Barbosa de Vasconcelos, Analista digitei e subscrevi. Carlos Eduardo Leite Lisboa. Juiz de Direito. 

CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 046322
Responsavel.: HELIO MAGALHAES DE MELO
CPF/CNPJ: 024156344-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 047242
Responsavel.: MARCELO DE CASTRO FERNAN-
DES - ME
CPF/CNPJ: 005427954/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.330,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 045844
Responsavel.: VIA SENSUAL COM DE CONF RE-
LOGIOS
CPF/CNPJ: 022956905/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.617,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 047275

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,  24/08/2016
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.: COLACO E AGRA ASSESSORIA 
CONTABIL E
CPF/CNPJ: 010363798/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.393,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 045879
Responsavel.: CONSTRUTORA ANDRADE MACHA-
DO LTDA
CPF/CNPJ: 024649699/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.251,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 047067
Responsavel.: ELMEC ELETROMECANICA E CONS-
TRUCOES
CPF/CNPJ: 006257202/0001-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.911,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 045965
Responsavel.: EVILASIO DINIZ MENESES
CPF/CNPJ: 109099154-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.362,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 158/2016

PROCESSO Nº19.000.007872.2016
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 158/2016         (Registro de 

preços para aquisição de hortifrutigranjeiros), destinado a Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciaria - SEAP, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 08/09/2016 as 09h, 
Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 16-00644-3
João Pessoa, 23 de  agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N171/2016
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 12/09/2016 às 09h para:

Aquisição de teste confirmatório HTLV I e II, destinado a LACEN - Laboratório Central de Saúde 
Publica, 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 - 16-00732-5
João Pessoa, 23 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N390/2015
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 aquisição de material de lavanderia, destinado ao Hospital Regional 
Deputado Janduy Carneiro - HRDJC/PATOSPB, 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 - 15-01788-0
João Pessoa, 23 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO
CONVITE Nº 01/16-CEL

Registro CGE Nº 16-00499-5
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 

José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Especial  de Licitação, 
comunica que após as adequações necessárias, o CONVITE Nº 01/16 – CEL - cujo Objeto é Aquisição 
de ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA com o valor estimado de R$ 35.425,00, fica marcado  para o 
dia 31 de agosto de 2016, às 15:00 horas na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
informamos ainda que o Edital com as modificações encontra-se a disposição das empresas  das 
14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta  através do e-mail cel@der.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de agosto de 2016.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO (*) Republicação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016

Registro CGE Nº. 16-00697/3
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à Locação 

de Veículos Automotivos, conforme condições descritas no Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.comprasgovernamen-

tais.gov.br ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo 
(das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua 
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

(*) Republicação por Retificação no Edital
LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

09h30min (horário de Brasília) do dia 06/09/2016.
ABERTURA: Dia 06/09/2016, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00055/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 

de Campina Grande, através do seu Pregoeiro Oficial, faz saber aos interessados do certame 
em epígrafe, cujo objeto é o “Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para 
uso dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos”, o 
resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa: GLOBAL Comercial e Eireli - ME, 
C.N.P.J. nº 17.892.706/0001-08, nesse ato a STTP vem publicar sua decisão definitiva da sua 
DESCLASSIFICAÇÃO  do certame.  Dessa forma, fica a disposição dos interessados o inteiro teor 
da resposta do Recurso Administrativo que encontra-se disponível na Comissão de Licitação – STTP  
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, Rua Cazuza Barreto, 
113 - Estação Velha - Campina Grande – PB,CEP: 58105-195 - Tel. (83) 3341-1278. Campina 
Grande, 22 de agosto de 2016.José Afonso Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial – STTP / VISTO: 
Pollyanna Maria Loreto Meira - Presidente da CPL/STTP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Locação 

de Equipamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata 
de Registro de Preços nº 2.01.002/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 2.01.013/2015-GP/PMCG, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029. 2152 - 
Ações de Melhoria no sistema de Transito 3390.39.000 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendên-
cia de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00069/2016 - 22.08.16 - W3 
ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 124.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
o objeto da licitação, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a  Licitação nº 
AD00003/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de 
Locação de Equipamentos;  com base nos elementos constantes do processo correspondente a: W3 
ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ 13.416.446/0001-43. Valor: R$ 124.330,00. 
Campina Grande - PB, 22 de agosto de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica da Ata de Registro de Preços nº 2.01.002/2016, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 2.01.013/2015-GP/PMCG, 
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, que gerou a Adesão a Registro 
de Preço nº AD00003/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviços de Locação de Equipamentos; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: W3 
ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ 13.416.446/0001-43. Valor: R$ 124.330,00. 
Campina Grande - PB, 22 de agosto de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente
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