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l Polícia prende 4 por fraudes na contratação de serviços de TV. Página 6

l Procon-PB fiscalizará se bancos estão cumprindo “lei das cédulas”. Página 7

l INSS começa hoje a pagar a primeira parcela do 13o salário. Página 18

l Três parques eólicos vão se instalar na Paraíba até 2017. Página 19

Desvinculação de receitas 
é prorrogada até 2023

O Senado aprovou ontem a prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite ao Governo 
Federal utilizar livremente parte da arrecadação. O percentual limite foi ampliado de 20% para 30%.  PÁGINA 8

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,222  (compra) R$ 3,222  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,060  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,630  (compra) R$ 3,635   (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

O historiador Ho-
rácio de Almeida é o 
novo personagem de 
coleção HQ.  PÁGINA 9

Patmos lança 
nova biografia

quAdrINHoS

MoBiLiDADE  O governador Ricardo Coutinho inspecionou ontem as obras de duplicação da Avenida Cruz das Armas e 
anunciou para a próxima quarta-feira a entrega da via; à noite, ele inaugurou obras de pavimentação no Bessa.  PÁGinA 3
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Serviço agiliza diagnóstico mamário
Governo do Estado entrega hoje espaço que oferecerá 

consulta, mamografia e ultrassonografia mamária.  PÁGINA 7

FoTo: Remo Casilli/Reuters

Morte, pânico e destruição na Itália
Terremoto deixa pelo menos 159 mortos no país. 

Paraibana relata momentos de medo.  PÁGinAs 5 E 15

FoTo: Divulgação

BRAsiLEiRo DE sURF Paraibanos lideram o ranking nacional 
nas categorias Master e Grand Master 2016.  PÁGinA 24

GoLPE DE 64  Professoras 
da UFPB mostram em livro 
os horrores da ditadura 
militar no País.  PÁGinA 12

Roteirista Bruno Gaudêncio

goVerNo FederAl

AlTA

AlTA

16h09

03h36

0.7m

0.6m

baixa

baixa

22h36

09h54

2.0m

2.0m

Dois projetos de lei 
aprovados pelos vereadores 
liberam abertura do crédito 
especial.  PÁGinA 4

Câmara autoriza
crédito de R$ 5,8 mi 
destinado à PMJP

eM CAMPANHA

TragédiaSaúde

FoTo: Evandro Pereira



Começa hoje, às 9h, a fase final do julga-
mento da presidente Dilma Rousseff. Acusa-
da de editar três decretos de créditos suple-
mentares sem aval do Congresso e de usar 
verba de bancos federais em programas que 
deveriam ser bancados pelo Tesouro, as cha-
madas “pedaladas fiscais”, a presidente está 
afastada do cargo, faz meses. E decorrido 
todo este tempo, não houve ainda quem pu-
desse afastar da cachola do povo a ideia de 
que estamos consumando um golpe contra a 
democracia. Ainda que brando, sem armas, 
mas golpe. 

O impeachment é um instituto democrá-
tico, previsto na Constituição do Brasil e de 
muitos outros países. Afinal, ao se eleger um 
governante não se está dando a ele o direito 
de fazer o que bem entende, e muito menos se 
está lhe concedendo o poder de violar as leis. 
O mandato popular não é uma carta branca 
que se outorga a quem ser que seja. É, antes, a 
concessão de um poder de representação que 
se submete a regras previamente estabeleci-
das, sem que o representante possa ultrapas-
sar limites prefixados pelo representado. 

No caso do impedimento da presidente 
Dilma, a grande questão é justamente esta: 
teria ela, com os tais decretos e “pedaladas”, 
atentado contra a Constituição, ultrapas-
sando os limites da representação que con-
quistou nas urnas, pela vontade de mais de 
54 milhões de eleitores? Que atos, tão teme-
rários, teria ela praticado ao ponto de caçar 
onça com vara curta e encorajar seus adver-
sários, derrotados na mesma eleição, a sub-
trair-lhe o mandato?

Sobre isto, não há consenso nas ruas. 
Homem cordial (não no sentido de bonzinho, 

mas de passional), como definia Sérgio Buar-
que de Holanda, o brasileiro discute o tema 
vestindo camisas distintas. Quase como num 
FlaXFlu. O grave, contudo, é que o Brasil é 
bem maior do que o Maracanã e o que está 
em pauta não é o resultado de uma partida 
de futebol; é o respeito a um dos maiores 
princípios da Democracia – que exige a ro-
tatividade do poder, mas não abre mão dos 
prazos constitucionalmente estabelecidos, 
para que esta rotatividade aconteça. 

Os atos praticados pela presidente Dil-
ma Rousseff, no exercício do mandato, eram 
quase uma regra das administrações ante-
riores. Se é óbvio que um erro não justifica 
outro, também é igualmente claro e límpido 
que regras e entendimentos jurídicos não 
podem ser mudados de uma hora pra outra. 
No regime democrático, é tão grave a reti-
rada de um governante antes do tempo que, 
para que isto ocorra, não devem pairar dúvi-
das sobre o cometimento de malfeitos e/ou 
abuso de poder. Fato é que, ao contrário do 
que aconteceu em 1992, quando o então pre-
sidente Collor foi defenestrado do poder, não 
se ouve esta voz rouca das ruas, clamando 
pela interrupção do mandato da atual presi-
dente. Ouvem-se vozes apaixonadas, de um 
lado e de outro. Vozes fanáticas e, por vezes, 
interesseiras. 

Seja como for, começa hoje, às 9h, mais 
um episódio grave da vida democrática bra-
sileira. O Senado restituirá o poder a Dilma? 
Confirmará a permanência do interino Mi-
chel Temer? A esta altura, tais questões são 
acessórias. O que importa saber é: e como 
fica a Democracia, tão duramente reconquis-
tada há pouco mais de 30 anos?

Editorial

	 E	como	fica	a	Democracia?
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Artigo

Eterno	Getúlio

O plano era fazer algumas considerações so-
bre a Olimpíada do Rio, mas aí ocorreram dois fa-
tos. Primeiro: Doval, ex-asssessor de Paulo Soares 
para assuntos aleatórios, telefonou e atualizou o 
velho jargão: “Seu Martinho, essas olimpíadas já 
estão enchendo!”. Foi um baque. Segundo: o técni-
co Tite não convocou o campeão olímpico parai-
bano Douglas Santos para os dois próximos jogos 
da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa 
do Mundo 2018. Desabei.

Partida aparentemente encerrada, eis que a 
presidente afastada Dilma Rousseff, às vésperas de ir 
para a prorrogação (ou disputa de pênaltis) do pro-
cesso de impeachment, entra em campo, numa mani-
festação fechada, em São Paulo e abre o bico: “Não re-
nunciei porque hoje temos espaço democrático. Eles 
não me obrigaram a me suicidar, como obrigaram o 
Getúlio, e não fui obrigada a pegar um avião e ir para 
o Uruguai, como fizeram com o Jango.”

Bom, não vou entrar nessa jogada, mas, em ho-
menagem a Getúlio, cuja morte ocorreu há 62 anos 
(24 de agosto de 1954), vou rememorar alguns lan-
ces geniais do seu jogo de cintura como craque da 
política, segundo a narrativa de um dos seus maio-
res admiradores, Sebastião Nery, o Pelé do folclore 
político nacional. Acompanhem comigo:

Em 1936, Getúlio , Presidente, foi à Bahia. 
Juracy Magalhães era governador. A sucessão 
presidencial começava a esquentar, embora nem 
José Américo nem Armando Sales tivessem sido 
lançados candidatos.

No banquete, Juracy falou: o país esperava que 
houvesse eleições, que fossem corretas e que, sobre-
tudo, fosse eleito presidente um homem compro-
metido com os ideais de liberdade e renovação da 
revolução de 30.

Durante uma hora, a sobremesa esperando, 

Juracy foi apontando, uma a uma, as virtudes que 
deveria ter o novo Presidente: honra, prudência, 
moderação, firmeza, coragem, sabedoria, paciência, 
tolerância, capacidade de ouvir, humildade, nenhu-
ma arrogância, tudo de ótimo.

Getúlio bateu palmas, agradeceu, não disse 
nada, foi dormir. De manhã, no café, entre duas ba-
foradas de charuto, chamou Amaral Peixoto:

- Estive pensando esta noite. Já sei quem é o 
candidato do Juracy.

- É ele mesmo.
- Nada disso. É o Senhor do Bomfim. 
E sorriu fumaça.
                                * **
Em 45, um dos militares mais ativos na conspi-

ração para a derrubada de Getúlio foi o general Ne-
wton Cavalcanti. Em 50, Vargas vence as eleições e o 
general Newton, como chefe da Casa Militar do pre-
sidente Dutra, vai lá acertar os detalhes da posse.

Getúlio está sentado na cadeira de balanço, 
pernas estiradas, os olhos semicerrados, fumando 
seu cachimbo, entra o general Newton, ele nem abre 
os olhos sonolentos:

 - Vem me prender, general?
                                       * * *
Quando Oswaldo Aranha era ministro da Fa-

zenda e João Goulart, do Trabalho, do segundo go-
verno Vargas, os dois eram candidatos à presidência 
da República. Aranha foi a Getúlio:

 - Tu me garantiste que eu seria candidato à tua 
sucessão.

 - E és, Oswaldo. Não duvides da minha palavra.
- Mas o Jango me garantiu há pouco que tu des-

te tua palavra a ele e que ele será teu candidato. Afi-
nal, eu ou ele? 

 - Os dois, Oswaldo. Os dois. Não sei desgostar 
os meus amigos.                           

O técnico Tite não convocou o campeão olímpico paraibano Douglas Santos para 
os dois próximos jogos da Seleção pelas eliminatórias da Copa de 2018. Desabei”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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PARAíbA MASCuliNA: MAiS ElEiTORAS, MENOS CANDiDATAS

A depender dos rigores da 
legislação, muitos candidatos 
a vereador em João Pessoa 
não vão disputar as eleições. 
A 64ª Zona Eleitoral ajuizou 
162 Ações de Impugnação de 
Registro de Candidatura (Airc) 
devido a irregularidades, tais 
como falta de certificados 
criminais das Justiças Federal 
e Estadual e inexistência de 
comprovante de escolaridade.

Amanhã, ocorre o primeiro deba-
te em TV aberta para as candida-
turas à prefeitura de João Pes-
soa, na TV Arapuan. Cida Ramos 
(PSB), Charliton Machado (PT), 
Luciano Cartaxo (PSD) e Victor 
Hugo (PSOL), que já haviam se 
enfrentado em debate em circui-
to fechado, na TV Master, terão 
nova oportunidade de expor suas 
propostas de gestão para a capi-
tal. Começa às 21h30.

O ‘namoro’ entre PSDB e PMDB 
começa a se desgastar, por 
causa da posição contrária 
dos tucanos em relação ao 
reajuste salarial de servidores 
públicos. Depois de Aécio Ne-
ves, foi a vez do senador Tas-
so Jereissati criticar ontem a 
gestão econômica de Michel 
Temer: “O PMDB precisa de-
cidir se é governo ou se quer 
fazer graça para alguns”. 

SE AChAM O ‘ó DO bOROgODó’, Diz MENDES SObRE O MPF
Polêmico e acostumado a declarações inusitadas, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), condenou vazamento de informações sigilosas da Operação Lava-Jato por membros do Ministério 
Público Federal (MPF): “Você não combate o crime cometendo crime. Ninguém pode se entusiasmar, se 
achar o ó do borogodó, porque tem a atenção de jornalistas. Então, um pouco mais de modéstia. Calcem 
as sandálias da humildade”. 

Do cientista político Flávio Lúcio 
Vieira, professor da UFPB, avaliando 
que o governador Ricardo Coutinho 
se tornou o maior cabo eleitoral da 
Paraíba: “Com sua forma particular 
de fazer política, o governador caiu 
no gosto popular e, se some a isso, 
as obras que vêm fazendo em todo 
o Estado, que vêm atendendo ao 
que almeja a população”.  

Diferentemente do que ocorre na maioria das cidades 
brasileiras, o município paraibano de Bernardino Ba-
tista tem a mesma quantidade de homens e mulhe-
res aptas ao voto nas eleições de outubro: são 1.423 
eleitores mulheres e igual quantidade de eleitores 
homens. Há outro dado curioso em relação ao municí-
pio sertanejo. É que lá existe apenas um candidato na 
disputa pela prefeitura: Gervázio Gomes (PSB).

EquilíbriO ENTrE sExOs
MAiOR CAbO ElEiTORAl

iMPugNAÇõES NAMORO AbAlADO

Em que pese ser maioria – temos 1.524.145 mulheres aptas ao voto e 1.365.535 homens na mesma 
condição –, o eleitorado feminino na Paraíba não tem mais representatividade que o masculino, no 
que diz respeito ao número de candidaturas. Concorrem no Estado a mandatos de prefeita, vice-
-prefeita e vereadora 3.565 mulheres, o que representa 30,40% do total de candidaturas, enquanto 
os homens somam 8.159 na disputa por mandatos eletivos, ou 69,60%. Nas chapas majoritárias, 
apenas 88 mulheres – 15,87% do total – disputam mandato de prefeita na Paraíba, quantidade bem 
inferior ao número de homens: 466 candidaturas do sexo masculino, o que significa 84,11%), de 
acordo com dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Nas eleições proporcionais, a desproporção 
também se repete: são 3.374 candidatas a vereadoras e 7.242 disputando uma vaga nas Câmaras 
Municipais, representando um percentual, respectivamente, de 31,78% e 68,22%. Juntando os dois 
maiores colégios eleitorais da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, temos apenas uma candidata a 
prefeita, Cida Ramos (PSB), na capital, e uma candidata a vice-prefeita, Rejane Maria (PSOL), em Cam-
pina Grande. Em João Pessoa, o PSOL chegou a anunciar uma mulher para compor a chapa de Victor 
Hugo, Rama Dantas (PSTU), mas, posteriormente, a postulação não se confirmou, porque o partido 
dela rompeu a aliança com o PSOL.   
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Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Ricardo entrega pavimentação 
e drenagem no bairro do Bessa
Obra deve trazer conforto e 
melhora na qualidade de vida 
a mais de 350 famílias 

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, na tarde 
de ontem (24), as obras de 
pavimentação e drenagem 
realizadas pela Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan) na Comunidade 
São Luiz, no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa. Foram 
drenadas e pavimentadas 
nesta obra seis ruas da co-
munidade, totalizando 6 
mil metros lineares de pa-
vimentação e mais de 2.500 
metros de rede de drena-
gem. O custo total do proje-
to é de R$ 800 mil - recur-
sos próprios do Governo do 
Estado -, e a obra deve be-
neficiar e trazer mais con-
forto e qualidade de vida 
às mais de 350 famílias que 
residem no local. 

Durante a solenidade 
de entrega da obra, o gover-
nador Ricardo Coutinho ex-
plicou que a urbanização da 
Comunidade São Luiz é uma 
reivindicação antiga dos mo-
radores que somente agora 
foi atendida por uma gestão 
no Governo do Estado.

“Nós estendemos o pro-
jeto para a saída da comu-
nidade, para uma rua que 
é ligada à Avenida Campos 
Sales, e esse foi um pedido 
dos moradores. Essa obra 
de pavimentação e drena-
gem  pertence ao âmbito da 
prefeitura municipal, mas 
nós já estamos chegando às 
200 ruas calçadas  somente 
em João Pessoa, fora as que 
têm sido pavimentadas em 
todo o Estado”, afirmou o 
governador.

Ricardo Coutinho des-
tacou ainda que a realização 
do projeto na Comunidade 
São Luiz é de fundamental 
importância, pois traz mais 

Jadson Falcão
Especial para A União

segurança, respeito e digni-
dade à população do local.

“Outra grande obra 
que estamos realizando é a 
construção do Parque Pa-
rahyba, que deve ser entre-
gue até dezembro, e é im-
portante não somente para 
essa comunidade, mas para 
toda a região do bairro do 
Bessa. Nós não poderíamos 
fazer o Parque Parahyba 
sem esquecer da Comunida-
de São Luiz, e esse é o prin-
cípio da igualdade e da jus-
tiça, que eu acho que deve 
estar presente em todos os 
atos de governo””, afirmou o 
governador.

Para Júlio Pedro Vieira, 
que é morador da comuni-
dade há mais de 12 anos, 
a obra é um presente que 
beneficiar tanto aos mora-
dores, quanto à população 
que vive em outras localida-
des do bairro. “Aqui haviam 
muitos buracos que ficavam 
cheios de lama quando cho-

via, e hoje está todo mundo 
feliz”, observou.

A diretora-superinten-
dente da Suplan, Simone 
Guimarães, destacou que a 
pavimentação e drenagem 
das ruas traz benefícios 
imensuráveis à comunida-
de que, de acordo com ela, 
estava abandonada. “O es-
gotamento daqui também 
foi feito pela Cagepa, e a 
melhor coisa que essa obra 
traz para essa população 
que aqui mora é a qualidade 
de vida”, afirmou. 

De 2011 até agora, o 
Governo do Estado já reali-
zou a pavimentação de 63 
ruas somente no bairro do 
Bessa, e as obras do Viaduto 
do Geisel, Trevo das Manga-
beiras e das 103 ruas pavi-
mentadas na Comunidade 
Cidade Verde, em Manga-
beira, somam R$ 69 milhões 
investidos em infraestrutu-
ra na capital por parte do 
Governo. 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Na manhã de ontem, o governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB) inspecionou 
o trabalho de duplicação da Avenida 
Cruz das Armas e anunciou a entrega 
da ampliação para a próxima quarta-
feira, 31 de agosto. A obra, que custou 
R$ 5,2 milhões em recursos do tesouro 
estadual, vai beneficiar mais de 20 mil 
pessoas que transitam diariamente pelo 
local sejam motoristas, passageiros ou 
pedestres. No canteiro da obra, o go-
vernador conversou com comerciantes, 
moradores, pessoas que passavam pelo 
local, operários e motoristas.

Por cerca de meia hora, Ricardo Cou-
tinho percorreu parte do trecho ampliado 
da Avenida Cruz das Armas acompanha-
do de auxiliares, deputados da base do 
Governo e de técnicos do Departamento 
de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER
-PB) e recebeu informações sobre as obras 
pelos engenheiros Carlos Pereira e Hélio 
Cunha Lima, respectivamente superinten-
dente e diretor de operações do órgão.

Em seguida o governador concedeu 
entrevista em plena via pública quando 
fez um levantamento das obras de mo-
bilidade urbana em João Pessoa desde a 
época em que foi prefeito da capital, de 
2005 ao início de 2010. Ricardo reafirmou 
que a obra é uma das mais importantes 
para a Capital, pois vai beneficiar mais 
de 20 mil motoristas que utilizam aquela 
via diariamente. “Tivemos que duplicar 
porque aqui funcionava com uma única 
via, convivendo com estacionamento de 
veículos nas laterais”. Ricardo ressaltou o 

processo minucioso de desapropriação de 
imóveis  para poder compor a área dos 
carros e também garantir a segurança 
dos pedestres.

“Em toda a extensão existe calçada 
para que os pedestres possam se movi-
mentar, estou muito feliz porque essa 
obra era sonhada pela população de 
João pessoa há décadas. O importante 
é perceber como o trânsito flui e como 
melhora a situação das pessoas como 
um todo nesta grande avenida”, disse. 
E concluiu afirmando que mobilidade 
urbana é o grande desafio. É o Gover-
no do Estado que tem feito essas obras 
estruturantes. Lembrou quando foi pre-
feito da capital e a realização de grandes 
obras, citando as duplicações do Retão 
de Manaíra, Avenida Governador Antô-
nio Mariz, Avenida Pedro II desde a Torre 
até a frente da Universidade Federal da 
Paraíba, e a construção das alças ligando 
a BR-230 a Avenida Ministro José Améri-
co de Almeida (Beira Rio), fazendo com 
que a cidade se movimentasse.

A partir de hoje será iniciada o tra-
balho de arborização com a plantação de 
palmeiras imperiais na entrada da cida-
de, logo após a rodovia federal, palmei-
ras indianas, grama e ixora (Ixora L. é um 
gênero botânico pertencente à família 
Rubiaceae). É um arbusto muito apreciado 
nas regiões de clima quente como o nos-
so. Seu aspecto é compacto e suas folhas 
têm uma textura semelhante ao couro. A 
floração ocorre na primavera e verão, e 
apresenta inflorescências com numerosas 
flores de coloração amarela, vermelha, 
laranja ou cor-de-rosa, o que vai deixar a 
avenida ainda mais bonita.

Obra de mobilidade urbana será 
entregue na próxima quarta-feira

AV. CRUZ DAS ARMAS

Governo do Estado já calçou mais de 200 ruas em toda a capital

Estudantes da rede 
estadual buscam 
Parlamento Juvenil 
do Mercosul

Estudantes da Rede Esta-
dual de Ensino estão se mobi-
lizando para se candidatar ao 
programa  Parlamento Juvenil 
do Mercosul (PJM), promovi-
do pelo próprio Mercosul em 
parceria com o Ministério da 
Educação (MEC), governos es-
taduais e outros órgãos e enti-
dades ligadas à área. A Paraíba 
tem três vagas no programa, 
sendo uma para o sexo femi-
nino, uma para o masculino e 
uma para os cotistas (negros, 
índios, quilombolas ou defi-
cientes). As inscrições vão até 
o dia 5 de setembro. O edital 
com os detalhes da seleção está 
disponível no portal do MEC 
(http://portal.mec.gov.br).

Na primeira etapa, serão 
classificados 108 candidatos 
em todo o Brasil. Na segunda 
fase, será escolhido um repre-
sentante de cada unidade da 
Federação, totalizando 27 estu-
dantes. Os alunos selecionados 
terão mandato de dois anos e 
vão discutir o Ensino Médio 
nos países do Mercosul. 

FOTO: Divulgação
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Duplicação da Av. Cruz das Armas custou R$ 5,2 milhões em recursos do tesouro estadual

Comerciantes, transeuntes, mo-
toristas e outras pessoas que paravam 
para cumprimentar o governador elo-
giavam a obra e agradeciam pelo tra-
balho realizado naquela avenida. O co-
merciante Paulo Soares possui uma loja 
de peças há cerca de 20 anos e já pre-
senciou vários acidentes naquela ave-
nida. Ele disse que nunca viu qualquer 
tipo de intervenção na área. “Nós só te-
mos que agradecer ao governador por 
essa importante obra que vai melhorar, 
tanto para nós comerciantes como para 
motoristas e pedestres”, enfatizou.

Adalberto Júnior, que trabalha 
no local na área de informática há 
quatro anos, disse que com a inter-
venção do Estado o trânsito já me-
lhorou antes mesmo da inauguração 
e citou a agilidade, segurança e mo-
dernização na iluminação. Ele espera 
que agora prefeitura discipline o trá-
fego de veículos aos domingos quan-
do acontece a feira de Oitizeiro.

A cabeleireira Antônia Alves da 
Silva trabalha há 29 anos na área e 

fez questão de declarar que “essa é 
uma obra muito importante para a 
gente que mora e comercializa aqui. 
Podemos agora atravessar a avenida 
sem medo” comemora.

 
Uma nova avenida
Com as obras de duplicação, a Ave-

nida Cruz das Armas – que atualmente 
é uma das principais portas de entrada 
da capital, foi totalmente pavimentada. 
Recebeu canteiro central, iluminação or-
namental, calçadas, sinalização horizon-
tal e vertical, beneficiando a população 
nas proximidades da feira com faixas de 
pedestres e limitadora, tanto na parte 
central como nos bordos, entre outros 
serviços. O investimento, com recursos 
próprios, é de R$ 5,2 milhões. O trecho 
duplicado vai do cruzamento da Aveni-
da Coronel Adolfo Massa ao viaduto 
de Oitizeiro, com 1,5 km de extensão. 
No trecho beneficiado, a avenida ga-
nha duas pistas de 7 metros de largura 
cada, canteiro central com 1 metro e 
calçadas laterais com 2,5 metros.

População comemora conclusão da obraAyune Bezerra, militante 
trans da Astrapa e técnica da 
área LGBT da Secretaria de 
Ação Social de Santa Rita, par-
ticipou, nessa última semana, 
do International Youth Day - 
Dia Internacional da Juventu-
de, realizado pela ONU e UNF-
PA (Fundo de Participação da 
ONU), sediado na Fiocruz, no 
Rio de Janeiro-RJ.

O evento tratou do pro-
tagonismo juvenil, onde par-
ticiparam jovens de várias 
organizações da sociedade 
civil. Participaram, também, o 

secretário geral de Juventude 
e secretário de Esportes da 
ONU, a Diretora da UNAIDS 
Brasil (Georgiana), o Diretor 
da UNFPA, O Presidente do 
Conselho Nacional de Juven-
tude, entre outras representa-
ções importantes.

Houve dois momentos, 
uma mais reservado, para ape-
nas 17 pessoas, e outro para 
500 pessoas. Ayune participou 
de ambos, representando o 
segmento de jovens trans da 
Associação Nacional de Traves-
tis e Transexuais – ANTRA.

Militante trans participa 
de evento internacional

YOUTH DAY

Evento foi realizado pela Organização das Nações Unidas, no Rio
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Políticas

Câmara aprova crédito 
de R$ 5,85 mi a PMJP
Crédito especial foi 
liberado para Seinfra, 
Seplan, Sedes e Sefin

Os vereadores pessoen-
ses realizaram, na manhã 
dessa quarta-feira (24), uma 
votação de projetos que se 
encontravam em tramitação 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP). No total, fo-
ram aprovadas 46 matérias, 
entre as quais estão dois Pro-
jetos de Lei (PLs) do Execu-
tivo autorizando abertura de 
créditos especiais em secreta-
rias municipais, num total de 
R$ 5,85 milhões.

O PL 1.533/2016 autori-
za abertura de crédito espe-
cial no valor de R$ 4,5 milhões 
na Secretaria de Infraestrutu-
ra (Seinfra), para inclusão de 
novas naturezas das despesas 
em ações já existentes, vol-
tadas para implantação, re-
cuperação e manutenção da 
rede pública de iluminação de 
João Pessoa. 

Segundo o artigo 2º do 
PL, os recursos necessários 
à abertura desse crédito es-
pecial correrão por conta do 
excesso de arrecadação ve-
rificado durante a execução 
orçamentária, mediante a 
variação percentual positiva 
contabilizada na fonte de re-
cursos ordinários de contri-
buição para o custeio de ser-
viços de iluminação pública 
(Cosip). 

Já o PL 1.532/2016 auto-
riza abertura de crédito espe-
cial na Secretaria de Planeja-
mento (Seplan), na Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes) e na Secretaria de Fi-
nanças (Sefin), totalizando R$ 
1,35 milhão. Os valores serão 
destinados a encargos com 
indenizações e restituições e 
à manutenção de serviços ad-
ministrativos. Para isso, será 
feita anulação de dotação or-
çamentária da Seplan, onde 
constava a implantação do 
Complexo Turístico, Cultural 
e de Serviços da Cidade Anti-
ga de João Pessoa.

Durante a votação, foram 
registrados votos contrários 
apenas do vereador Chico do 
Sindicato (PT do B) e da verea-
dora Sandra Marrocos (PSB), 
em virtude da negativa de 
concessão a um pedido de vis-
ta dela para apreciar melhor a 
solicitação do Executivo. “Não 
estou me colocando contra a 
suplementação, mas também 
não posso votar favorável sem 
nem observar para onde vão 
esses R$ 4,5 milhões”, afirmou 
a parlamentar. 

Outro PL do Executivo 
aprovado durante a votação 
dispõe sobre a instituição de 
três Centros de Referência em 
Educação Infantil (Creis) na 
capital. Além disso, houve a 
manutenção de um veto total 
do prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) a um PL de Bosquinho 
(PSC) que tratava sobre a no-
meação e delimitação do bair-
ro Costa do Sol.

Mais projetos
Do vereador Sérgio da 

SAC (SD), foram aprovados os 
seguintes PLs: um que insti-
tui o projeto “Gravidez Segu-
ra”, voltado para a prevenção 
da síndrome alcoólica fetal 
na capital; outro que dispõe 
sobre a criação da Semana 
Municipal do Maçom; e outro 
que estabelece limite de velo-
cidade em ciclovias e ciclofai-
xas de João Pessoa. 

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

8h – Reunião interna
15h30 – Entrevista à Tv Arapuan 
no Mangabeira Shopping
16h30 – Reunião na comunidade 
Cabral Batista, Bairro dos Novais
18h – Inauguração do Comitê 
Central, na Av. Epitácio Pessoa 
(próximo à Faculdade Maurício de 
Nassau)

8h – Despachos administrativos 
e compromissos institucionais
10h – Gravação de Guia Eleitoral
13h – Entrevista na Tv Manaíra
18h – Caminhada no bairro de 
Mandacaru, com concentração 
nas Cinco Bocas

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h – Gravação de Guia Eleitoral

15 – Reunião com apoiadores do 
Centro de João Pessoa

17 – Caminhada e panfletagem na 
Principal de Mangabeira por dentro

CAMPINA GRANDE

Não divulgou agenda

8h - Despachos administrativos

12h - Gravação de Guia Eleitoral

16h - Ação no bairro do Centená-
rio

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Manhã – Atividades parlamen-
tares
15h40 – Caminhada na Palmeira, 
com concentração na Rua 15 de 
Novembro

Noite – Reunião com lideranças 
comunitárias

Manhã - Reunião com equipe 
jurídica

Tarde - Encontro com moradores 
do bairro das Malvinas

Noite - Visita ao Parque do Povo
Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

Não divulgou agenda

8h30 – Seminário Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente: 
Medidas Socioeducativas, no Paço 
Municipal

14 - Gravação de Guia Eleitoral

18h – Preparação para debate 
televisivoVictor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

7h – Panfletagem na UFCG

9h – Caminhada em Bodocongó

13h - Panfletagem na UFCG
19h – Roda de conversa em Bodo-
congó

A Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) 
reuniu trabalhadoras do-
mésticas, a comunidade 
LGBT e trans, represen-
tantes das religiões de 
matrizes africanas e dos 
movimentos feministas. O 
motivo foi discutir os di-
reitos das mulheres frente 
ao atual contexto do País, 
na tarde dessa quarta-fei-
ra (24),  em sessão especial 
proposta pela vereadora 
Sandra Marrocos (PSB).  

Entre as questões tra-
tadas na solenidade, cita-
ram-se o assédio e o julga-
mento ainda sofrido por 
mulheres que procuram 
a Justiça, delegacias e se-
tores de atendimento pú-
blico; as violências verbal, 
emocional e intelectual 
sofridas pelo segmento 
nas universidades e em di-
versos espaços; a desigual-
dade de salários, se com-
parados aos dos homens, 
algo intensificado no caso 
das mulheres negras, que 
ganham 40% a menos 

que os homens; os direi-
tos sexuais reprodutivos; e 
o parto humanizado, com 
a participação de doulas, 
entre diversas questões 
que atingem o segmento.

“São tantos direitos 
que tentam nos tirar e 
há inúmeras iniciativas 
que não nos contemplam 
que temos que resistir por 
não podermos andar para 
trás. Precisamos de dele-
gacias especializadas no 
atendimento às mulheres, 
falar da humanização do 
parto, do direito ao acom-
panhamento das gestan-
tes por doulas, de políticas 
públicas para o segmento, 
de mais representativida-
de, entre outros assun-
tos. Há projetos no Sena-
do que tentam nos tirar 
as férias remuneradas, a 
exemplo. Por isso, temos 
que resistir”, justificou na 
sessão especial, Sandra 
Marrocos. 

A representante do 
Cunhã Coletivo Feminista, 
Joana Darck, destacou em 

sua fala a sub-represen-
tação da mulher no meio 
político. “É preciso haver 
reformas estruturais nas 
regras políticas, mudar a 
cultura patriarcal, mudar 
a legislação. Não conce-
bemos uma sociedade 
onde há 52% de mulheres 
e elas não estão em seus 
espaços de representação. 
É papel desta Casa votar 
iniciativas que possam in-
serir as mulheres em seus 
espaços, de destruir a cul-
tura patriarcal, que façam 
superar as desigualdades 
que afastam as mulheres 
da política e da vida públi-
ca nacional”, defendeu. 

Cobrança
Um dos encaminha-

mentos mais presentes 
nas falas das participan-
tes presentes na sessão 
solene foi o de que os ve-
readores e vereadoras da 
CMJP possam atuar mais 
efetivamente nas lutas e 
políticas públicas em prol 
das mulheres. 

Legislativo discute direitos das 
mulheres durante sessão especial

IGUALDADE DE DIREITOS

A vereadora Eliza Vir-
gínia (PSDB) usou a tribuna 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na sessão or-
dinária dessa quarta-feira 
(24), para anunciar a realiza-
ção de uma audiência pública 
a fim de debater o Projeto de 
Lei (PL) “Escola sem Parti-
do”, no Plenário da Casa, na 
manhã do próximo dia 12. A 
parlamentar também apre-
sentou um Voto de Aplausos 
à Primeira Igreja Evangélica 
Congregacional de João Pes-
soa, na pessoa do pastor Sér-
gio Paulo de Menezes, pela 
celebração dos 49 anos de 
evangelização na capital.

A vereadora enfatizou 
que a audiência pública pre-
tende discutir a doutrinação 
nas escolas para que os esta-
belecimentos de ensino ape-
nas eduquem e ensinem sem 
doutrinação. Ela falou que 

pretende trazer para discus-
são o autor do PL, senador 
Magno Malta (PR-ES). 

“Durante esta audiência 
pública, teremos  a oportu-
nidade ímpar de mostrar 
aos professores que esse PL 
não é a ‘Escola de Mordaça’ 
como querem fazer crer os 
detratores dessa ideia. É um 
projeto de uma escola livre, 
sem mordaça. Um ambiente 
para ensinar e não para dou-
trinar”, explicou Eliza. 

Entenda o projeto
Esse projeto visa elimi-

nar a discussão ideológica 
no ambiente escolar, res-
tringir os conteúdos de en-
sino a partir de uma preten-
sa ideia de neutralidade do 
conhecimento.

Trata-se de uma elabora-
ção que contraria o princípio 
constitucional do pluralismo 

de ideias e de concepções 
pedagógicas, assim como o 
da liberdade de aprender, en-
sinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber, 
considerando como válidos 
determinados conteúdos que 
servem à manutenção dosta-
tus quo e como doutrinários 
aqueles que representam 
uma visão crítica.

Em recente Nota Técni-
ca, o Ministério Público con-
sidera que o PL Escola sem 
Partido é inconstitucional 
porque “está na contramão 
dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do 
Brasil, especialmente os de 
‘construir uma sociedade 
livre, justa e solidária’ e de 
‘promover o bem de todos, 
sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação”.

Eliza propõe debater o projeto 
“Escola sem partido” em JP

POLêMICO

FOTO: Luciana Urtiga/CMJP

Sessão na Câmara Municipal de João Pessoa reuniu diversos segmentos em defesa da mulher



Polícia prende quatro por 
fraudes na contratação 
de serviços de TV
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TERREMOTO NA ITÁLIA

Paraibana vive momentos de tensão
Adriana Piccioni e a família 
estavam dormindo quando 
sentiram o tremor 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2016

"É como um trovão que 
vai aumentando seu volume 
na medida em que se apro-
xima o movimento da Ter-
ra. Não dá tempo de fazer 
nada! Fiquei parada espe-
rando tudo passar", é assim 
que a campinense Adriana 
Piccioni, de 41 anos, des-
creveu o que ouviu e sentiu 
durante a madrugada de on-
tem, quando um terremoto 
de magnitude 6,2 na escala 
Richter atingiu a região cen-
tral da Itália.  

Adriana mora há 16 anos 
em Roma, onde o terremoto 
foi sentido apenas como um 
reflexo.  No entanto, como faz 
todos os anos, a paraibana foi 
passar as férias na cidade na-
tal de seu marido, Gianluca 
Piccioni, em Foligno, região 
de Umbra, localizada a 51 km 
de onde ocorreu o epicentro. 
Ela explica que o tremor re-
fletiu em uma vasta zona por 
um período de 20 segundos.

A campinense estava 
dormindo quando, por volta 
das 3h38 (horário da Itália), 
percebeu que algo estava es-
tranho. "Quando comecei a 
sentir o tremor perguntei ao 
meu marido o que era. Não 
deu tempo nem de ele me 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Forças de resgate foram mobilizadas para localizar sobreviventes na região central do país; Adriana mora em Roma, mas estava em Foligno, a 51km do epicentro

responder, tudo já começou a 
tremer. Não tive tempo de ter 
medo, simplesmente abracei 
o meu filho que dormia ao 
meu lado", relatou. Ela tem 
dois filhos italianos, Sara, de 
10 anos, e Matteo, 7.

Adriana conta que en-
controu uma serenidade e 
uma calma que desconhecia. 
Ela ficou como espectadora 

de tudo, sem ressaltar mui-
tas emoções devido ao susto 
e rapidez em que os aconte-
cimentos ocorreram: "Em ne-
nhum momento eu fiquei apa-
vorada. Na verdade, eu queria 
voltar a dormir, mas todos na 
casa disseram que poderia 
passar outro e que era melhor 
sair de casa". 

A maioria saiu de suas 

casas e ficou nas ruas com 
medo de um novo tremor. A 
paraibana relatou que, ven-
cidos pelo cansaço, muitos 
acabaram dormindo em seus 
próprios carros.

Uma hora depois do 
primeiro terremoto, outro 
tomou conta da cidade de Fo-
ligno. Apesar do curto espaço 
de tempo entre um tremor e 

outro, Adriana explica que 
isso foi um bom sinal. "É na-
tural que assim aconteça e os 
italianos dizem que é melhor 
vários pequenos terremotos 
do que um grande período de 
tempo sem passar nada. Por-
que isso é sinal de que a Terra 
vai acumulando energia para 
trazer um terremoto ainda 
mais forte", explicou. 

A brasileira passou o 
dia presenciando vários pe-
quenos terremotos com um 
espaço pequeno de tempo 
entre um e outro.  A cidade 
que mais sofreu foi o peque-
no povoado de Amatrice, com 
aproximadamente 3 mil habi-
tantes, localizada exatamente 
no epicentro do terremoto.

Leia mais na página 15.

FOTOS: Vigili del fuoco/Arquivo pessoal

Um grupo de 12 
agentes de viagem da 
operadora West Central, 
da cidade de Campo 
Grande (MS), desembar-
ca hoje à tarde no aero-
porto Castro Pinto. Eles 
vêm à Paraíba a convite 
da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), da 
associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis da 
Paraíba (aBIH-PB), com 
apoio do restaurante 
Canoa dos Camarões, 
de João Pessoa, por in-
termédio da abrasel. 
Durante três dias, os 
agentes vão cumprir 
extensa agenda de visi-
tas a atrativos turísticos, 
restaurantes e meios de 
hospedagem.

Hoje à tarde está 
agendada uma visita téc-
nica às dependências do 
hotel Hardman, na Praia 
de Manaíra, onde fica-
rão hospedados. À noi-
te, o grupo será recebido 
em jantar no restaurante 
Canoa dos Camarões pe-
las presidentes da PBTur 
e aBIH-PB. 

De acordo com a 
presidente da PBTur, 
Ruth avelino, a vin-
da desses agentes de 
viagem é fruto de um 
roadshow realizado em 
várias cidades do Cen-
tro-Oeste em julho pas-
sado.“Em julho, executi-
vos de hotéis paraibanos 
visitaram várias agências 
de viagem operadoras 

de turismo de várias ci-
dades e apresentaram 
as potencialidades turís-
ticas do Destino Paraíba. 
Despertamos o interesse 
das pessoas que vendem 
os pacotes turísticos em 
vir conhecer as praias e 
hotéis que elas indicam 
para seus clientes. Via-
bilizamos esse famtour 
e isso é importante, pois 
eles estarão falando de 
algo que viram, vivencia-
ram”, afirmou a executi-
va paraibana.

a programação 
prossegue amanhã, com 
visita às praias da Cos-
ta do Conde, no Litoral 
Sul. antes do almoço, o 
grupo será recebido com 
um coquetel nas depen-
dências do hotel Luxxor 
de Tabatinga, onde fará 
uma visita técnica. 

No sábado (27), es-
tão previstas visitas téc-
nicas aos hotéis Littoral 
Tambaú Flat e Cabo 
Branco pela manhã. Na 
sequência, o grupo vai 
fazer um city tour pelos 
atrativos turísticos de 
João Pessoa. À tarde, 
irão à Praia do Jacaré, 
em Cabedelo, de Ca-
tamarã para assistir ao 
pôr do Sol com Bolero 
de Ravel. No domingo, 
os agentes realizam um 
city tour por João Pes-
soa, uma visita técnica ao 
hotel Litoral Express e al-
moçam no Nord Luxxor 
Cabo Branco.

Agentes de viagem 
de MS visitam PB

PBTuR

O turismo rural é uma 
tendência mundial que tem 
crescido cada vez mais e o En-
genho e Cachaçaria Triunfo é 
hoje um exemplo dessa práti-
ca no município de Areia. Foi 
esse diferencial que levou o 
produto a ser um dos 11 ho-
menageados pela Abrajet (As-
sociação Brasileira de Jorna-
listas de Turismo, na Paraíba), 
eleita por unanimidade dos 
votos dos associados como 
um dos melhores produtos tu-
rísticos no Estado. 

O Troféu Waldemar Duar-
te, considerado o Oscar do tu-
rismo paraibano, será entre-
gue aos eleitos em solenidade 

realizada no dia 16 de setem-
bro, no Sesc Cabo Branco, em 
João Pessoa. Tudo isso foi ini-
ciado quando os proprietários 
Antônio Augusto e Maria Júlia 
decidiram aliar o turismo à 
produção da cachaça na sede 
do engenho, que fica localiza-
do na zona rural do município. 

Atualmente, o local é visi-
tado por cerca de 400 turistas 
por semana, que vão conferir o 
processo de fabricação, degus-
tar as cachaças e os sorvetes 
de frutas tropicais com leve to-
que da cachaça Triunfo, além 
de apreciar as belezas do lugar. 

A proprietária Maria Júlia 
recebe os visitantes em uma 
sala para contar a história de 
implantação da empresa, falar 
sobre o processo de fabricação 

da cachaça e, depois, conduz 
os grupos a uma visita pelas 
dependências do engenho. A 
visitação termina com a de-
gustação de caldo de cana, fru-
tas, sorvete de rapadura com 
cachaça, e também na lojinha 
que comercializa produtos da 
Triunfo, souvenirs, que repre-
sentam 20% do faturamento 
da empresa. Para visitar o lo-
cal é preciso pagar uma taxa 
de R$ 5, que dá direito à pales-
tra de Maria Júlia e ao lanche. 

Recentemente eles lan-
çaram mais um produto para 
degustação dos turistas, que é 
a Caipirinha de Colher. Hoje a 
Triunfo vende mais de 250 mil 
garrafas por mês e a demanda 
só cresce, inclusive para expor-
tação. São 69 empregos dire-

tos e mais de 1.000 indiretos.  
A produção vai desde a 

cachaça descansada em barril 
de carvalho (graduação alcoó-
lica de 39%), cachaça descan-
sada em barril de umburana  
(39%), cachaça composta com 
canela (39%), cachaça bidesti-
lada descansada em barril de 
carvalho (40,3%) e a cachaça 
Triunfo Tradicional (40,3%). A 
cachaça Triunfo é engarrafada 
em 12 tipos de embalagens, 
que vão desde o vidro impor-
tado da França até mesmo a de 
porcelana branca e azul com 
impressão em pó de ouro. 

O Engenho Triunfo fica 
localizado na zona rural de 
Areia. Informações: (83) 3362-
2390/(83) 9931-9861 ou no 
e-mail: triunfo@oi.com.br.

Engenho Triunfo é homenageado
TROFéu wALdEMAR duARTE

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A jardineira Flor da Trilha 
também está entre um dos 11 
homenageados pela Abrajet 
(Associação Brasileira de Jor-
nalistas de Turismo, na Paraí-
ba), eleita por unanimidade 
dos votos dos associados como 
um dos melhores produtos tu-
rísticos no Estado, para rece-
ber o Troféu Waldemar Duarte.

A jardineira Flor da Trilha 
foi lançada em 2015 pelo casal 
paraibano Moises e Sandra Ra-
malho e já conta com diversos 
roteiros, sendo um produto 
pioneiro que veio para revolu-
cionar o turismo do Litoral ao 
Sertão da Paraíba. Trata-se de 
um veículo especial, 4x4 e of-
f-road, adaptado para o trans-
porte de turistas com capaci-
dade para adentrar em trilhas, 
locais de difícil acesso, e onde 
outros veículos comuns não 
conseguem chegar, com a van-

tagem de levar vários passagei-
ros de uma só vez.

O veículo é registrado 
no Cadastur - Sistema de Ca-
dastro de pessoas físicas e 
jurídicas que atuam no setor 
do turismo, executado pelo 
Ministério do Turismo, em 
parceria com os órgãos ofi-
ciais de turismo nos estados 
do Brasil e no Distrito Federal. 
Fazer um tour na jardineira é 
emocionante, pode ser feito 
por qualquer pessoa e propor-
ciona uma sensação sem igual, 
livre de preocupações, ofere-
cendo ainda o contato direto 
com a natureza e as belezas do 
lugar, já que o veículo é aberto 
e permite sentir plenamente 
o ar e contemplar a paisagem 
por onde ele passa.

Conforme Moises Rama-
lho, trabalhar com um produto 
do turismo diferenciado era 

um sonho de infância. “Quando 
criança eu vi uma jardineira, 
não era moderna como a Flor 
da Trilha, então, eu pensei em 
montar uma com segurança, 
conforto e modernidade para 
fazer roteiros, oferecendo aos 
turistas uma maneira panorâ-
mica, diferente e mais prazero-
sa de ver nossas belezas natu-
rais e a nossa cultura”, revelou. 

O empresário inves-
tiu no projeto cerca de R$ 
150.000,00, entre a compra do 
caminhão Mercedes ano 1971, 
contratação do webdesing 
para traçar medidas e o mode-
lo para ser confeccionada.

A jardineira é um veícu-
lo diferenciado porque é pa-
norâmica, ou seja, não possui 
vidros nas laterais; as cadeiras 
são bancos inteiros colocados 
em nove fileiras com portas in-
dividuais nas duas laterais. O 

veículo, com capacidade para 
44 passageiros, não desenvol-
ve alta velocidade mas tem 
força suficiente para trafegar 
em terrenos de difícil acesso 
com total segurança. A Flor 
da Trilha tem levado turistas 
a passeios emocionantes em 
diversas localidades, princi-
palmente na zona rural, e por 
onde passa chama atenção da 
população pela alegria conta-
giante, sempre animada com 
músicas de artistas da terra, a 
exemplo do cantor Flávio José. 

Quem quiser vivenciar 
essa experiência, a Flor da 
Trilha tem passeios de turis-
mo com roteiros de aventu-
ra e viagens em diversas re-
giões, levando até 44 pessoas. 
Agende o seu passeio atra-
vés dos fones: (83) 99949-
9844/99127-9723 ou no site 
www.flordatrilha.com.br. (TD)

Flor da Trilha também é destaque
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Polícia prende quatro por  fraudes 
na contratação de serviços de TV 
Com a ação, a DDF chega 
a onze prisões este ano 
por esse tipo de crime 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do trabalho da 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações (DDF) prendeu, 
na noite de terça-feira (23), 
após quase 24h de investi-
gações, os vendedores Ale-
xandre Fernandes da Silva, 
28; e Inelcy Melo de Oliveira, 
49; além de Jamesson Carlos 
Jerônimo Batista, 27, segu-
rança privado, e sua com-
panheira Raquel dos Santos 
Martins, 22, por fraudes na 
contratação de TV por assi-
natura.

Com a ação, a unidade 
especializada chega ao nú-
mero de 11 prisões em 2016 
por fraudes na contratação 
de serviços de telefonia/in-
ternet/TV por assinatura. 
“Essa foi a primeira vez que 
clientes que contrataram 
os serviços também foram 
presos, após confirmação de 
que não apenas tinham co-
nhecimento das fraudes, mas 
atuaram diretamente, confir-
mando junto à equipe de au-
ditoria da empresa os dados 
da terceira pessoa – vítima 
– utilizados na contratação”, 
ressaltou o delegado Lucas 
Sá, titular da DDF. 

Segundo o policial, a 
DDF tomou conhecimen-
to das fraudes na tarde da 
segunda-feira (22). “A vítima 
das condutas praticadas re-
cebeu telefonemas da empre-
sa de televisão, informando 
da existência de faturas em 
aberto [não pagas] em um 
endereço situado no bairro 
Funcionários I, local desco-
nhecido para a vítima, moti-
vo pelo qual ela procurou a 
delegacia para formalizar a 
denúncia, para que fossem 

tomadas as medidas cabí-
veis”, explicou o delegado.

Na manhã da terça-feira, 
a equipe da unidade poli-
cial começou a investigar os 
fatos, confirmando inicial-
mente que a linha contrata-
da de maneira fraudulenta 
estava em plena atividade. 
Em seguida, o morador do 
endereço (Jamesson), que foi 
conduzido à DDF, negou ter 
conhecimento das fraudes 
praticadas. Os policiais então 
se deslocaram à empresa na 
qual a contratação foi realiza-
da, identificando os vendedo-
res Alexandre e Inelcy, como 
sendo os responsáveis pela 
contratação. A delegacia tam-
bém localizou o áudio com a 
confirmação dos dados da 
vítima e o telefone da pessoa 
responsável.

A fraude
A DDF descobriu que os 

vendedores Inelcy e Alexan-
dre abordaram os moradores 
Jamesson e Raquel, oferecen-
do um pacote completo de 
TV por assinatura, por um 
preço mais acessível, e afir-
mando que eles teriam ape-
nas que confirmar os dados 
apresentados pelos vende-
dores, em nome de uma ter-
ceira pessoa. O pacote seria 
instalado regularmente, mas 
funcionaria por pouco tem-
po, em média de três meses, 
até que a vítima descobrisse 
as fraudes e cancelasse a con-
tratação. 

Os clientes que contra-
tavam os serviços não fariam 
nenhum pagamento à empre-
sa de TV, mas sim diretamen-
te aos vendedores o valor de 
R$ 100. Existem informações 
de que os vendedores seriam 
reincidentes em condutas 
dessa natureza e que teriam 
vários clientes próprios, ou 
seja, vários clientes que uti-
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Vendedores Alexandre e Inelcy seriam os responsáveis pela contratação irregular de telefonia, internet e TV por assinatura

Raquel e Jamesson foram presos após confirmação de que  atuaram diretamente na fraude, confirmando dados da terceira pessoa

lizam informações de tercei-
ras pessoas, repassando va-
lores mensais aos suspeitos, 
em prejuízo das empresas 
de televisão e em prejuízo de 
pessoas inocentes, que têm 
seus dados utilizados de ma-

neira criminosa.
A DDF informa à po-

pulação que não apenas os 
empresários/funcionários 
são responsabilizados pelas 
fraudes e passíveis de pri-
são. Toda e qualquer pessoa 

que tenha contribuído para 
a execução das fraudes, in-
clusive os clientes que solici-
taram e concordaram com a 
contratação e instalação dos 
equipamentos em nome de 
terceiras pessoas, tão logo 

sejam identificados, respon-
derão criminalmente pelas 
mesmas condutas crimino-
sas – falsidade ideológica, as-
sociação criminosa, podendo 
ser condenados a até oito 
anos de reclusão.

A Polícia Militar realizou 
duas apreensões de drogas, 
ontem, durante rondas nas ci-
dades de Santa Rita e Bayeux. 
Três suspeitos foram apreen-
didos nas ações, sendo dois 
deles menores de idade.

Em Santa Rita, policiais 
da Força Tática do 7º Bata-
lhão abordaram um homem 
de 19 anos em uma praça, 

no bairro de Tibiri II, e apre-
enderam com ele mais de 15 
papelotes de maconha pron-
tos para a venda. 

Já na cidade de Bayeux, 
dois adolescentes foram fla-
grados vendendo 23 pape-
lotes de maconha, no bairro 
do Mutirão. Os jovens têm 15 
anos de idade, cada. Eles esta-
vam próximos a um campo de 

futebol. Nos dois casos, os sus-
peitos e as drogas apreendi-
das foram encaminhados até 
as delegacias de Polícia Civil.   

Armas apreendidas
A PM apreendeu duas 

espingardas, no começo da 
tarde de ontem, na cidade 
Lagoa Seca, Região Metro-
politana de Campina Grande.  

As armas estavam com um 
suspeito de praticar assaltos 
no município. Ao perceber a 
chegada dos policiais, o acu-
sado chegou a atirar contra 
a viatura, abandonou as es-
pingardas e fugiu por dentro 
de uma área de vegetação. 
Equipes do 2º Batalhão rea-
lizaram buscas no local para 
prender o suspeito.

Maconha é apreendida durante 
rondas em Santa Rita e Bayeux

AÇÃO POLICIAL

A Polícia Militar, por meio do 
5º Batalhão, apreendeu ontem 
dois adolescentes suspeitos de 
envolvimento na morte de Tiago 
Alberto Figueiredo Caldas, de 29 
anos, que aconteceu no último 
sábado (20), na capital. Os jovens 
detidos têm 17 e 15 anos e foram 
localizados no conjunto novo da 
comunidade do Taipa, no bairro 
do Costa e Silva. A dupla confes-
sou o assassinato. 

O corpo da vítima foi encon-

trado carbonizado e com um tiro 
de espingarda calibre 12, na co-
munidade Primeiro de Abril – en-
tre os bairros do Grotão e Colinas 
do Sul. No mesmo dia foi preso 
Samuel Simões Marinho, de 23 
anos, que teria participado do 
homicídio. 

De acordo com o sargento 
Cleógenes de Araújo, do 5º Bata-
lhão, desde o dia do crime a polí-
cia investigava os suspeitos. “Mui-
tas denúncias chegaram e hoje, 

através de informações repassa-
das ao Ciop [Centro Integrado de 
Operações Policiais], conseguimos 
montar um cerco onde eles esta-
vam e apreendê-los”, contou.

No momento da apreensão, 
os adolescentes estavam com uma 
capa de colete a prova de balas. 
Eles são suspeitos também de en-
volvimento no tráfico de drogas 
na comunidade. A dupla foi leva-
da para a Central de Polícia Civil, 
no Geisel.   

Acusados de homicídio são detidos
HOMEM CARBONIZADO NA CAPITAL

O presidente da Fun-
dação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Ali-
ce Almeida (Fundac), Noaldo 
Meireles, anunciou que, vi-
sando garantir cada vez mais 
o direito à atenção integral à 
saúde dos socioeducandos, 
será construída uma agenda 
de atendimento para atenção 
primária e secundária à saú-
de, nas áreas de saúde bucal 
e atenção psicossocial. As 
pactuações e calendários se-
rão definidos na próxima se-
gunda-feira (29), juntamente 
com a gerente executiva de 

atenção à saúde, Patrícia As-
sunção.

A coordenadora do Eixo 
Saúde da Fundac, Janayna 
Madruga, vai fazer uma tria-
gem dos principais agravos 
e demandas de saúde bucal 
dentre os socioeducandos 
que nortearão a adoção de 
ações e medidas a serem im-
plementadas, bem como a 
construção do cronograma 
das atividades junto à Secre-
taria de Saúde, que já se pro-
pôs a disponibilizar instru-
mental, insumos e construção 
de um fluxo de atendimento.

Policiais militares do 8ª 
Batalhão, em uma ação conjun-
ta com policiais civis, realiza-
ram, na terça-feira (23), a prisão 
de dois suspeitos e a apreensão 
de duas armas de fogo e drogas, 
no município de Juripiranga.
Uma viatura realizava rondas, 
quando os policiais receberam 
a informação sobre um ponto 
de venda de drogas e que ha-
veria pessoas armadas no local. 
Outra informação recebida pe-
los policiais foi a de que, nessa 
mesma casa, estaria se escon-

dendo um foragido da Justiça.
A equipe policial foi até o 

lugar indicado na denúncia e, 
ao realizar a averiguação no 
local, encontrou em um dos 
quartos da casa duas espin-
gardas. Também foram apre-
endidos 16 trouxas de maco-
nha e um artefato explosivo. 
Dois homens de 24 e 19 anos 
foram detidos, um deles era 
foragido do sistema prisional. 
Ambos foram conduzidos jun-
tamente com o material apre-
endido para delegacia.

Fundac busca parceria 
para saúde dos jovens 

PM detém suspeitos de 
tráfico em Juripiranga
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Procon-PB vai fiscalizar bancos 
para verificar cumprimento de lei
Bancos têm que instalar 
dispositivo para inutilizar 
notas em caso de violação

A Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Pro-
con-PB) promoverá uma série 
de fiscalizações em institui-
ções bancárias para observar 
o cumprimento da lei estadual 
que prevê a instalação de dis-
positivos em caixas eletrônicos 
para inutilizar as cédulas em 
caso de ações criminosas. O 
anúncio ocorreu ontem, após 
reunião com a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), 
realizada em João Pessoa. 

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Liliana Ca-
valcanti, destacou que as ins-
tituições que não estiverem 
cumprindo a lei serão alvo de 
uma ação coletiva da Autar-
quia com a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE). “A Febraban 
não apresentou uma proposta 
concreta para o cumprimen-
to da lei em sua totalidade. 
Por isso, iremos elaborar uma 
ação coletiva após uma série 
de fiscalizações que faremos 
de imediato”, disse. “Na prática 
significa dizer que os bancos 
que não estiverem cumprindo 
a lei serão obrigados a cumpri
-la judicialmente”, acrescentou.  

O secretário de Estado da 

A edição 2016 da 
Expotec começa hoje e 
prossegue até o sábado, 
no Centro de Convenções 
de João Pessoa, numa  
realização da Associação 
Nacional para Inclusão 
Digital (Anid), com apoio 
do Governo da Paraíba e 
do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br). 
Trata-se de um evento 
sobre inovação e tecnolo-
gia. A área de exposição 
é aberta ao público. Já 
para participar das com-
petições, palestras e ofici-
nas, é necessário efetuar 
a inscrição no site www.
expotec.org.br  

O Iesp terá forte pre-
sença no evento. Além 
do estande, que ofere-
cerá uma programação 
extensa, professores e 
alunos contribuirão nas 
diversas trilhas do even-
to – como Educação, De-
senvolvimento, Inclusão 
Digital e Cultura Pop – 
por meio de oficinas, pa-
lestras, mesas redondas, 
painéis e organização de 
jogos e campeonatos.

Dentre as palestras, 
se destacam "O universo 
da Marvel e sua trajetória 
empreendedora", com 
Jader Rodrigues, neste 
primeiro dia da feira de 
inovação. Também ha-
verá o debate mediado 
pela professora Josemary 
Marcionila, "O Direito Di-
gital e a velocidade dos 
Crimes Cibernéticos". Nas 
trilhas mais relacionadas 
a desenvolvimento, o alu-
no Kevin Fernandes mi-
nistrará a oficina "Primei-

ros Passos com Django" e 
os professores Diénert de 
Alencar e Humberto Bar-
ros ministrarão respecti-
vamente a palestra "Cas-
sandra – Banco de Dados 
Distribuído" e a oficina 
"Auditando e fuçando 
com NMAP".

Um dos destaques 
é a primeira edição da 
Batalha de Robocode da 
Espotec, organizada pelo 
Iesp Faculdades. Para 
os que não conhecem o 
Robocode, o professor 
Fábio Nicácio ministrará 
uma oficina sobre o jogo 
de programação que tem 
por objetivo implemen-
tar um tanque de batalha 
em JAVA ou .NET, que irá 
competir em uma arena 
virtual contra os demais 
tanques. No campeona-
to, o Iesp estará premian-
do os três melhores tan-
ques, sendo o prêmio do 
campeão uma bolsa inte-
gral em qualquer curso 
de Especialização da ins-
tituição.

A programação da 
Cultura Pop inclui o Pai-
nel "Quadrinhos made 
in PB" com o consagrado 
quadrinhista Mike Deo-
dato Jr. No estande do 
Iesp haverá jogos, com-
petições e exposições 
acadêmicas. Um dos des-
taques é a oficina de "Jo-
gos de Tabuleiros Moder-
nos", com o pessoal do 
Calangão RPG, Mesa de 
Encontros e Tio Gêra, e a 
equipe da Mulligan, que 
realizará campeonatos 
de Magic the Gathering e 
de Pokemon TCG. Há ain-
da a Business Intelligence 
Expo, com a apresenta-
ção de vários trabalhos .

Iesp participa da feira 
de inovação Expotec 

CENTRO DE CONVENÇÕES

Série de fiscalizações foi definida durante reunião realizada ontem em João Pessoa, que contou com o secretário de Segurança e representantes da Febraban
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Mamógrafo adquirido para os serviços de diagnóstico é totalmente digital, de alta tecnologia e definição da imagem mamográfica

Segurança Pública e Defesa So-
cial, Cláudio Lima, um dos par-
ticipantes da reunião, ressaltou 
que a polícia tem atuado na 
repressão e prevenção a ações 
criminosas contra caixas ele-
trônicos, mas é preciso que os 
bancos também façam a parte 
deles. “É necessário que todos 
nós assumamos a responsabili-

dade. Na prevenção, os bancos 
podem colaborar muito com o 
aparato policial”, afirmou. “Al-
guns bancos adotaram meca-
nismos simples, como a cortina 
de fumaça, que já se mostraram 
eficientes”, prosseguiu.

Odon Bezerra, represen-
tante da PGE, afirmou que é 
fundamental preservar o di-

reito do consumidor. “O Pro-
con-PB não está aqui fazendo 
mais uma reunião. Iremos 
adotar ações concretas para 
proteger o consumidor parai-
bano, que tem sofrido vários 
danos com essa modalidade 
de crime. A Segurança Pública 
tem feito o que lhe compete, 
mas é preciso que nos demos 

as mãos: Procons, PGE, insti-
tuições bancárias e a socieda-
de como um todo”, pontuou.

Além da Febraban, par-
ticiparam da reunião os re-
presentantes das seguintes 
instituições: Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Bra-
desco e Itaú, entre outros. “A 
segurança pública é dever do 

Estado, no entanto é direito e 
responsabilidade de todos. Por 
isso, não hesitaremos em ado-
tar as medidas legais para que 
os bancos cumpram a lei. Isso 
soma-se a um conjunto de me-
didas que vai reduzir e muito 
esse tipo de crime, dando se-
gurança ao consumidor”, fina-
lizou Késsia Liliana Cavalcanti.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB), 
entrega amanhã, às 10h, o 
Serviço de Diagnóstico Ma-
mário da Paraíba no Centro 
Especializado de Diagnós-
tico do Câncer (CEDC), que 
fica na Av. Duarte da Silveira, 
centro da capital. O serviço 
se enquadra no perfil de qua-
lidade estabelecido pelo Mi-
nistério da Saúde.

O mamógrafo adquirido 
para a realização dos servi-
ços de diagnóstico mamá-
rio é totalmente digital, de 

alta tecnologia e definição 
da imagem mamográfica – o 
único deste tipo na Rede de 
Assistência da Paraíba. “O 
Serviço de Diagnóstico Ma-
mário será um diferencial 
importante para o Estado. 
A mulher fará, em um mes-
mo lugar, sua consulta espe-
cializada (mastologista), sua 
mamografia e a ultrassono-
grafia mamária”, informou 
a diretora geral do CEDC, 
Roseane Machado.

Além disso, a paciente 
poderá realizar o procedi-
mento necessário para o 

diagnóstico precoce do cân-
cer de mama (punção aspi-
rativa/core biopsy) e enca-
minhar para o Laboratório 
de Patologia/Citopatologia, 
também no CEDC, o mate-
rial para ser analisado. “Isso 
tudo reduz sobremaneira o 
percurso diagnóstico e te-
rapêutico da mulher den-
tro da Rede SUS. Estamos 
muito felizes porque com a 
implantação do Serviço de 
Diagnóstico Mamário nós 
poderemos triplicar a ofer-
ta de serviços à população 
paraibana no que se refere 

à saúde mamária”, comemo-
rou Roseane.

O mamógrafo foi ad-
quirido por meio de recur-
sos oriundos de convênio 
com o Governo Federal 
(R$ 975.000,00) e para a 
adequação dos espaços 
do CEDC foram investidos 
R$100.00,00 – recursos es-
taduais. “A intenção é que, 
inicialmente, o Serviço de 
Diagnóstico Mamário oferte 
à população paraibana cerca 
de 600 mamografias de ras-
treamento por mês”, adian-
tou a diretora geral.

Serviço de Diagnóstico Mamário 
da Paraíba é inaugurado amanhã

SAÚDE DA MULHER
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União pode usar livremente 
parte da arrecadação até 2023
Proposta foi aprovada 
com 54 votos favoráveis e 
15 contrários pelo Senado

O Senado aprovou on-
tem a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que 
prorroga até 2023 a permis-
são para que a União utilize 
livremente parte de sua arre-
cadação, a chamada Desvin-
culação de Receitas da União 
(DRU). A proposta foi apro-
vada com 54 votos favoráveis 
e 15 contrários.

De acordo com o G1, por 
se tratar de uma mudança na 
Constituição, a proposta pre-
cisou passar por dois turnos 
de votação, com o apoio de 
pelo menos 49 senadores. 
Como já foi aprovado pela 
Câmara, o texto seguirá para 
promulgação.

Para que os senado-
res votassem a PEC em dois 
turnos na mesma sessão, foi 
necessário um acordo no 
plenário para que não fosse 
preciso esperar o intervalo 
exigido pelo regimento inter-
no entre uma votação e ou-
tra, que é de cinco dias úteis.

O texto amplia de 20% 
para 30% o percentual que 
pode ser remanejado da re-
ceita de todos os impostos e 
contribuições sociais fede-
rais. O restante da arrecada-
ção é vinculado a despesas 
definidas no Orçamento. 
Pelo texto, a medida poderá 
ser aplicada de maneira re-
troativa desde 1º de janeiro 
deste ano.

A DRU é considerada es-
sencial pelo governo Michel 
Temer para evitar o enges-
samento das despesas pre-
vistas no Orçamento, já que a 
grande maioria dos recursos 
arrecadados tem gasto vin-
culado, por determinação da 
legislação brasileira.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
tentou colocar a proposta em 
votação na semana passada, 
mas, ao perceber que não ha-
via quórum suficiente para 
aprovação da PEC, decidiu 
adiar a análise da PEC.

Estados e municípios
A PEC também cria me-

canismo semelhante para 
estados, Distrito Federal e 
municípios, batizado de Des-
vinculação de Receitas dos 
Estados, Distrito Federal e 
dos Municípios (DREM).

Pela proposta, ficam 
desvinculadas 30% das re-
ceitas relativas a impostos, 
taxas e multas. Nesses ca-
sos, a proposta especifica 
que a regra não se aplica às 
receitas destinadas à saú-
de e à educação, que não 
poderão ser alteradas. Em 
relação à União, não há essa 
previsão.

Tanto no caso da DRU 
quanto da DREM não muda, 
porém, a regra que estabe-
lece os gastos mínimos para 
educação (18% para União 
e 25% para estados e muni-
cípios) e saúde (15% para a 
União, 12% para estados e 
15% para municípios) nem 
as transferências constitu-
cionais de impostos para es-
tados e municípios.

Senadores da oposição 
votaram contra a aprovação 
da proposta. A senadora Glei-
si Hoffmann (PT-PR) queria 
que o texto fosse encaminha-
do à Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), da qual 
é presidente, para uma nova 
discussão sobre a PEC.

Representantes da companhia 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes esti-
veram reunidos com representan-
tes do Governo do Estado na área 
do Turismo na tarde de ontem, em 
João Pessoa, na sede da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur). A re-
união teve como objetivo fortalecer 
a parceria comercial no sentido de 
massificar a divulgação do Destino 
Paraíba em todo o Brasil e exterior. 

Estiveram presentes o secretário 
estadual de Turismo, Lindolfo Pires, a 
presidente da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ruth Avelino, e do 
secretário da Receita Estadual, Ro-
naldo Medeiros, além da presidente 
da ABIH-PB, Manuelina Hardman. O 
gerente comercial das Operadoras e 
Agências da Gol, Roberto Wagner, 
explicou que a reunião atendeu a 
uma solicitação da presidente da PB-
Tur. “Recebemos um ofício solicitan-
do esse encontro e fizemos questão 
de vir de São Paulo para conversar-
mos com a Ruth e demais secretá-
rios. Vamos fortalecer essa parceria 
com a Paraíba”, garantiu.

A presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, disse que a Gol vai apoiar 
a realização de famtours e capaci-
tações de agentes de viagem pro-
movidos pelo Governo da Paraíba 
em todo o País. “Vamos intensifi-

Governo e Gol firmam parceria
divulgação do destino Paraíba em todo brasil

Reunião com a Gol aconteceu na sede da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur)

car a vinda de agentes de viagem, 
operadores de turismo e de jor-
nalistas e o apoio da Gol é funda-
mental”, afirmou.

nova reunião
Há cinco anos, o Governo do 

Estado vem intensificando contatos 
com a Gol no sentido de ampliar o 
número de voos para o Destino Pa-
raíba. Roberto Wagner informou 
que a empresa tem oito voos diários 

e que há sempre intenção de ampliá
-los. “Sabemos que o turismo é um 
grande gerador de recursos para os 
estados e por isso estamos agendan-
do novo encontro para elaborar-
mos conjuntamente um projeto no 
sentido de termos mais voos para a 
Paraíba”, informou. Ruth Avelino 
disse que a reunião está agendada 
para o dia 6 de setembro em João 
Pessoa com representantes da com-
panhia aérea e do governo.

Foto: Secom-PB

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) informa aos 
professores, alunos e comu-
nidade escolar da Rede Esta-
dual que terminam no dia 5 
de setembro as inscrições do 
2º Concurso de Redação da 
Defensoria Pública da União 
(DPU). A participação dos in-
teressados é confirmada por 
meio do endereço eletrônico: 
www.dpu.gov.br/concursode-
redacao. O tema do concurso é: 
“Tráfico de Pessoas”.    

Com esta iniciativa, a 
DPU, na proteção aos direitos 
humanos da população vul-
nerável, pretende combater 

o tráfico de pessoas, tanto no 
Brasil quanto no exterior, com 
foco na prevenção, repressão, 
assistência e proteção às víti-
mas desse crime. A adesão das 
escolas é mais um exemplo do 
trabalho de cidadania desen-
volvido pelos professores nas 
unidades escolares. 

O concurso é aberto aos 
alunos do Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio, incluindo a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), das escolas públicas de 
todo o País. Os trabalhos serão 
divididos nas seguintes cate-
gorias: Redação I (para alunos 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental); Redação II (para 
alunos do 1º ao 3º ano do En-
sino Médio); Redação III (para 
alunos da modalidade Jovens 
e Adultos - EJA - do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental); 
Redação IV (para alunos da 
modalidade Jovens e Adultos - 
EJA seriado - do 1º ao 3º ano do 
Ensino Médio); e Categoria 
Escola, aberta para os estabe-
lecimentos de ensino da rede 
pública que desenvolverem 
atividades de sensibilização 
e mobilização sobre o tema 
tráfico de pessoas. A redação 
deverá ter no mínimo 20 e no 
máximo 30 linhas.

Tanto o professor quanto o 
aluno, que vencerem o concur-
so, representando cada Estado 
da Federação, serão premiados 
com um tablet, certificado de 
reconhecimento do mérito de 
participação e vão participar da 
solenidade de homenagem e 
encerramento do Concurso, em 
Brasília. No caso das unidades 
de ensino, cada uma das três 
vencedoras da Categoria “Esco-
la” receberá um certificado de 
premiação e reconhecimento 
da DPU e o valor-prêmio de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
a ser aplicado em equipamen-
tos em proveito dos alunos.

Alunos e professores podem participar
ConCurso de redação da dPu

Cerca de 300 pro-
fissionais dos Centros 
de Referência da As-
sistência Social (Cras) e 
Centros de Referência 
Especializado da Assis-
tência Social (Creas) da 
Paraíba participaram 
ontem, no auditório da 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), do 
Seminário “Metodolo-
gia de Trabalho Social 
com Família em contex-
to de Vulnerabilidade, 
no Paradigma sistêmi-
co”. 

O evento, realizado 
pela Rede Margaridas 
Pró-Crianças e Adoles-

centes da Paraíba (Re-
mar) e Movimento Es-
tadual Pró-Convivência 
Familiar e Comunitária, 
com apoio do Governo 
do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), teve 
como objetivo atender 
a necessidade de forma-
ção sobre trabalho com 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

O seminário teve 
como palestrantes Va-
léria Brahim e Marcy 
Gomes, da Associação 
Brasileira Terra dos Ho-
mens do Rio de Janeiro. 

Situação de famílias 
é tema de seminário

Creas e Cras

O Ministério Público 
Federal do Amazonas (MP-
F-AM) entrou com uma ação 
na Justiça para que o Exér-
cito seja impedido de usar 
animais silvestres em even-
tos públicos e ainda seja con-
denado a pagar indenização 
pela morte da onça Juma.

No dia 20 de junho, a 
onça participou da cerimô-
nia de revezamento da Tocha 
Olímpica no Centro de Instru-
ção de Guerra na Selva (Cigs), 
em Manaus. Após o evento, a 
onça se soltou das correntes. 
Para tentar capturá-la, de 
acordo com relatório do Ins-
tituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (Ipaam), foram 

disparados quatro dardos 
com tranquilizantes, mas 
apenas um atingiu o animal, 
que avançou nos militares. 
Para garantir a segurança dos 
militares presentes no local, 
foram efetuados dois dispa-
ros de pistola que atingiram a 
cabeça do felino.

De acordo com o MPF, o 
Ipaam informou que a onça 
Juma foi apresentada no 
evento sem autorização para 
transporte e apresentação na 
cerimônia. Segundo o procu-
rador federal Rafael Rocha, 
responsável pela ação, as in-
vestigações também mostra-
ram que o Comando Militar 
da Amazônia decidiu utilizar 
o animal às vésperas da data 
do evento sem a licença e o 
preparo necessários.

MPF pede condenação 
do Exército por morte

onça Juma

PBVest inicia reta 
final com revisão

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) inicia a partir do dia 3 de 
setembro, a reta final do Pré-vestibular 
Social do Governo do Estado da Paraíba 
(PBvest). Os alunos da rede estadual 
inscritos no programa em 2016 já 
finalizaram o conteúdo para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Para 
participar das revisões, os alunos 
interessados estão se inscrevendo 
desde ontem, no site do PBVest 
(pbvest.pb.gov.br). Os alunos que já 
participavam do programa este ano 
também devem se reinscrever, entrando 
no site do PBVest e clicando no link 
Inscrições. Serão sete sábados de aulas 
de revisão e uma revisão geral, que será 
realizada antes do Enem.

Curtas

Estado apoia Copa 
BR Oficial de Futsal 

A Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), João 
Pessoa sediará a partir de hoje a Copa BR 
Oficial de Futsal 2016. Ao todo, quase 
mil atletas dos estados do Rio de Janeiro, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, 
distribuídos em oito categorias, estarão 
participando do evento, que será realizado 
durante quatro dias. A organização é da 
Federação Paraibana de Futsal (FPFS) em 
parceria com a Copa BR de Futsal. Serão 81 
equipes competindo nas categorias inferior 
a sete anos até é o sub 14. Dentre os 
destaques, estão confirmadas as presenças 
do Flamengo e o Botafogo, ambas do Rio de 
Janeiro, além do Sport Recife, Santa Cruz, 
Náutico, representando Pernambuco e os 
tradicionais paraibanos como: Cabo Branco, 
Benfica, COPM, entre outros.

Palestra aborda 
patrimônio histórico 

O que é patrimônio material e 
imaterial? Qual o papel do Iphaep na 
preservação do patrimônio histórico, 
arquitetônico e cultural das cidades? Qual 
a importância de se preservar o Centro 
Histórico de João Pessoa e dos outros 14 
municípios paraibanos do interior que 
têm o perímetro histórico delimitado e 
tombado? Como preservar o patrimônio 
de sua escola? Esses foram alguns dos 
temas abordados na palestra realizada 
na Escola Estadual Maria do Carmo de 
Miranda, em Jaguaribe, pelo Iphaep. 
O professor e historiador Edvaldo Lira, 
da equipe da CAHAC - Coordenadoria de 
Assuntos Históricos, Artísticos e Culturais 
conversou sobre educação patrimonial com 
cerca de 50 alunos, além de supervisores e 
coordenadores, do Ensino Profissionalizante 
do Curso de Secretariado.

Serviços deixam o 
Brejo sem água

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) realiza, hoje, a segunda 
etapa dos trabalhos de manutenção 
corretiva na estação de tratamento de 
água do sistema integrado de Acauã, 
com o objetivo de melhorar os serviços de 
abastecimento na região. Por causa dos 
serviços, a Cagepa precisará interromper o 
abastecimento de água das 6h às 18h, nas 
cidades de Itatuba, Ingá, Juarez Távora e 
Distrito de Zumbi, no Brejo paraibano. Mais 
informações sobre os serviços executados 
pela Companhia podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 115.

Bianca Paiva
Da EBC
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Professoras da UFPB 
lançam hoje obra sobre 
a Ditadura Militar na PB

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2016

Romero escreve sobre 
o legado dos jogos 
Olímpicos do Brasil

FESTIVAL LITERATURA

Primeira Leitura

O escritor Bruno Gaudêncio
(acima) é o roteirista e 
Américo Filho (ao lado) é o
responsável pelas ilustrações 
da obra que retrata a vida de 
um dos maiores historiadores 
paraibanos

FOTOS: Divulgação9

Patmos Editora lança hoje mais uma biografia 
quadrinizada: a do historiador Horácio de Almeida

le é considerado um dos mais importantes 
historiadores da Paraíba e possuía o maior 
acervo bibliográfico e documental, inclusive 
raridades, sobre o Estado. Espero que, com 
essa obra, possa haver um resgate desse 
intelectual, que ficou conhecido por ser 
polemista, pois caiu em ostracismo desde 
que morreu, em 1983”, disse para o jornal 

A União, referindo-se a Horácio de Almeida (1896 - 1983), o 
escritor e historiador Bruno Gaudêncio, autor do roteiro da bio-
grafia quadrinizada - a qual é o 12º volume da Coleção Primeira 
Leitura, da Patmos Editora - cujo lançamento acontece hoje, a 
partir das 19h, no Salão Vladimir Carvalho instalado na Usina 
Cultural Energisa, em João Pessoa. A obra - que será apresentada 
pelo presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), Damião 
Ramos Cavalcanti - é ilustrada por Américo Filho e direcionada ao 
público infantojuvenil. 

- O lançamento do livro Horácio de Almeida em Quadrinhos 
é, também, uma oportunidade para que as novas gerações co-
nheçam esse historiador, prosseguiu Bruno Gaudêncio. “Além de 
historiador, Horácio de Almeida também foi jornalista, biógrafo, 
ensaísta e dicionarista e se destacou em todas essas áreas”, res-
saltou ele, para quem o seu biografado caiu no ostracismo depois 
que faleceu. “No período de 1920 a 1980 do século XX, Horácio 
foi bastante atuante e era um intelectual referenciado, autor, por 
exemplo, do livro - em dois volumes - História da Paraíba”, prosse-
guiu o roteirista da obra. 

Na opinião de Bruno Gaudêncio, algumas situações levaram 
o historiador Horácio de Almeida a cair no ostracismo. A primei-
ra, segundo ele, ocorreu quando o historiador decidiu morar com 
a família no Rio de Janeiro, por causa de problemas relacionados 
à vontade - frustrada - do intelectual tentar ser político. “A pró-
pria cultura do esquecimento, que acontece na área cultural, mas, 
ainda, em outras, já que o Brasil é conhecido por ser um País que 
não costuma preservar sua memória, também contribuiu para 
isso”, disse o escritor e historiador. 

“Horácio de Almeida era um apaixonado pela Paraíba e 
pelo livro. Ele tinha o maior acervo bibliográfico e documental 
sobre o Estado, que foi doado ao filho, Átila Almeida, quando o 
pai faleceu. Átila era professor de Matemática na então Universi-
dade Federal da Paraíba, hoje Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), e, quando morreu, a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) adquiriu da viúva esse acervo”, lembrou Bruno 
Gaudêncio.

Um dos fundadores da Academia Paraibana de Letras, Horá-
cio de Almeida nasceu na cidade de Areia, em 21 de outubro de 
1896, e faleceu no dia 5 de junho de 1983, no Rio de Janeiro. Filho 
de Rufino Augusto de Almeida e Adelaide Jocunda de Almeida, o 
historiador era casado com dona Corinta Freitas de Almeida, com 
quem gerou sete filhos: Átila, Armênia, Libânia, Luiz, Carlos 
Eduardo Ignez e Dóris. Ele bacharelou-se na Faculdade de Direito 
do Recife, em 1930, e regressou à Paraíba. Sua carreira profissio-
nal começou como juiz eleitoral, mas também exerceu o cargo 
de secretário do Interior e Justiça do Estado e, ainda, colaborava 
nos jornais da cidade de João Pessoa. Em 1946, transferiu-se para 
o Rio de Janeiro, a então capital política e cultural do Brasil. E, 
entre as obras publicadas, é autor dos seguintes títulos: Contri-
buição para uma bibliografia paraibana (1972); Pedro Américo 
- ligeira notícia bibliográfica (1943); Pedro Américo - centenário 
do seu nascimento (1944); Brejo de Areia - memórias de um 
município (1958); Augusto dos Anjos - razões de sua angústia 
(1962); História da Paraíba (1966); Augusto dos Anjos - tema 
para debates (1970); Dicionário Popular Paraibano (1979) e 
Dicionário de termos eróticos e afins (1982).

 
                

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com
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Hoje é dia de eu atrasar um 
pouco a entrega da crônica. Já avisei 
ao editor de opinião que vou passar 
uns dias com esse problema, a crô-
nica ou mesmo o artigo não chega-
rão na hora.  E se existe uma coisa 
que não gosto de atrasar é o texto 
do jornal. Mas vai assim mesmo, é 
por um caso fortuito.  E caso for-
tuito, Douto Leitor, é muito grave. 
É o caso mais grave que existe no 
Direito para se quebrar um trato. É 
caso de doença ou morte.

Costumo comparar esses casos 
com os casos da ponte. Quando um 
empresário aven-
çou a entrega de um 
produto para um dia 
xis, ao preço y, mas a 
ponte caiu na enchen-
te do rio, temos um 
caso fortuito, pois o 
problema foi gerado 
por força da natureza. 
Não tem quem possa 
com rio cheio. O em-
presário deve alegar 
isso na sua defesa. 
Ele não cumpriu com 
o avençado porque 
a natureza não dei-
xou, força que nem o 
governo pode com ela.

E se os grevistas trancaram 
a ponte? O empresário ficou sem 
condições de entregar a encomen-
da. Aí foi um caso diferente dos 
outros dois. Não foi a natureza que 
obstaculou a ponte, mas o homem. 
Então nós teremos um caso de força 
maior, um motivo de força maior. 
Maria lá de casa achava sempre que 
força maior era a polícia, quando 
ouvia a notícia no rádio. Ela era 
uma boa ouvinte, e me dava sempre 
as novas. “Tavinho a Bolsa caiu”. 
Foi quem primeiro chamou minha 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

A Lição das Olimpíadas

Germano 
RomeroEsporte e educação

A ponte, sua força maior

Crônica

Croniartigo

Os brasileiros ainda estão sob os re-
flexos do enorme êxito das Olimpíadas Rio 
2016, consolidada com a bela festa de aber-
tura, com a organização dos jogos, a per-
formance atlética e a apoteótica coroação 
com a monumental e contagiante festa de 
encerramento. Há quem diga que jamais na 
história do esporte algum País fará melhor 
e mais bonito do que o Brasil.

Nem as piores pragas e inúmeras 
previsões dos pessimistas e da turma que 
torce pela desgraça do Brasil surtiram 
efeito, pois, exceto alguns assaltos, eventos 
corriqueiros no Rio de Janeiro e de todas as 
grandes cidades do mundo capitalista, tudo 
saiu nos “trinques”. Inclusive os problemas 
de logística geral e defeitos na construção 
dos alojamentos, que, logo em seguida, 
foram superados.

O que mais impressionou em tudo foi 
a imensa força criativa do brasileiro. Um 
povo que não mede esforços para ser feliz, 
que consegue dar a volta por cima, superar 
adversidades, contemplar e se solidarizar 
com as diversidades e ainda ser simpático, 
receptivo e hospitaleiro com os visitantes.

Se não fosse a falta de educação de-
monstrada nas vaias desnecessárias e dese-
legantes, mas, entendendo que, de desedu-
cação o povo é vítima, pois é um defeito de 
fabricação “genética” nunca corrigido pelas 
administrações públicas desde o desco-
brimento, poderíamos dizer que os Jogos 
Olímpicos foram perfeitos.

Evidentemente que as polêmicas são 
inevitáveis. Até a contaminação política 
se insinuou durante os eventos. Além das 
críticas sobre os gastos com as obras e 
investimentos para viabilizar a realização. 
Afinal, é impossível não se refletir sobre 
o elenco de necessidades prioritárias de 
um País que tem um sistema educacional 
e de saúde sofríveis e de repente consegue 
arranjar e gastar tanto dinheiro para um 
evento esportivo.

Alguns chegaram a bradar que com 
apenas um décimo do que foi dispendido 
se realizaria a tão sonhada transposição do 
São Francisco, resolvendo o problema de 
seca e pobreza da região sertaneja, definiti-
vamente.

Mas, polêmicas e divergências sempre 
existirão. O importante é a grande lição dei-
xada de que o povo brasileiro é admiravel-
mente forte, muito criativo, e, quando quer, 
consegue ser capaz de grandes realizações.

Uma lição que deve ser perpetuada na 
consciência de todos, para que usemos essa 
força e esse poder também para cobrar, 
protestar e gritar por justiça, pela melhoria 
dos serviços públicos e contra a corrupção, 
que é a maior desgraça de um povo.

Enfim, que aprendamos com a lição das 
Olimpíadas!

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Foi-se a 31ª Olimpíada e o Rio de Janeiro, como era 
esperado, demonstrou sua imensa capacidade para orga-
nizar eventos de grande porte. O prefeito Eduardo Paes, 
elogiando o Boulevard Olímpico e as novas linhas de 
metrô, do BRT e do VLT, deu nota 10 aos Jogos Olímpicos. 
A cidade é mesmo maravilhosa e o povo extremamente 
sensível, como revelaram, agradecidos, mitos do esporte 
como Michael Phelps, Usain Bolt (como foi gostoso vê-lo 
no Maracanã torcendo pelo Brasil) e Simone Biles. Astros 
brasileiros deram o seu 
recado, como Neymar no 
futebol e Wallace no volei-
bol. Foram nossas estrelas 
de primeira grandeza.

Ganhamos um número 
inédito de medalhas (19), 
especialmente 7 de ouro. 
Ficamos em13o lugar entre 
206 países. E a liderança 
em esportes inimaginá-
veis, como vela e canoagem 
(onde Isaquias Queiroz ob-
teve inéditas 3 medalhas). 
Nosso esporte revelou também significativa presença 
feminina.

Quais as lições que ficam disso tudo? Em primeiro lu-
gar a necessidade de privilegiar o enlace educação-espor-
te. Temos 60 milhões de estudantes em nossas escolas. Já 
imaginaram esse imenso potencial, espalhado pelo País 
inteiro, sendo cuidado devidamente naquilo que chama-
mos de Educação Física?

Não basta ser disciplina obrigatória nos currículos 
escolares, especialmente na educação básica. Na prática, 
milhares de estabelecimentos de ensino transformaram 
essa obrigação em prosaicos campinhos de pelada. E o que 
dizer da precaríssima formação de professores? É preciso 

também construir equipamentos diversificados, importar 
outros, para atender às mais diversas regiões do País. Não 
se faz isso sem aplicar recursos financeiros adequados.

É assim que são obtidos bons resultados. Veja-se o 
exemplo de Cuba, que conhecemos pessoalmente. Deu 
atenção especial aos chamados esportes de alto desem-
penho e logo se viu, pelo número de medalhas conquista-
das, apesar da sua pequena população, que esses cuida-
dos produzem consequências excepcionais. Além de um 

marketing vitorioso.
Que somos competen-

tes, ninguém mais duvida. 
Resultados no vôlei e no fu-
tebol de campo comprovam 
isso. Estamos vivendo um 
tempo de discussão em torno 
da chamada Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
para alcançar bons resulta-
dos se possível a partir do 
próximo ano. A preocupação 
abrange matérias como His-
tória, Matemática e Língua 

Portuguesa, que são as mais afetadas pela reação dos 
nossos especialistas. Pode-se indagar onde fica a Educação 
Física, nesse processo.

É claro que ela pede cuidados especiais por parte 
do Ministério da Educação, especialmente dos membros 
do Conselho Nacional de Educação, que centralizam toda 
essa discussão. Aproveitar as lições da Olimpíada do 
Rio se torna uma obrigação inadiável das nossas auto-
ridades, aproveitando a onda positiva que se criou. Não 
devemos nos restringir ao apoio inteligente das Forças 
Armadas ao esporte brasileiro, o que já trouxe bons 
resultados. É preciso ampliar essa missão e certamente 
todos sairemos ganhando.
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atenção para as 
oscilações da 
Bolsa.

Pior será se 
os guerrilheiros 
dinamitarem a 
ponte. Sua re-
construção vai 
demorar, e o 
motivo de força 
maior perma-
necerá por um 
bocado de tempo.

Aquela ponte 
da Guerra Civil 

Espanhola foi um 
episódio pungente, 
exemplar. Só Hemin-
gway para enfren-
tá-la. E as Pontes de 
Toko-Ri, na Coréia. 
Só Willyam Holden, 
pilotando um ca-
ça-bombardeiro da 
Marinha. A esqua-
drilha não pôde com 
ela. Chamaram heli-
cópteros, não houve 
jeito. E a Ponte Lon-
ge Demais! Juntou 
John Wayne, logo 

quem. Mas os caras chiaram.
O mundo assoviou a música-

tema de Colonel Bugey March. Não 
foi feita para o filme, mas atrelaram 
seus sucessos. A música escrita em 
1914 pelo F. J. Ricketts, maestro de 
banda inglês, fez seu sucesso desde 
o início. No filme, então, estourou 
a boca do balão. Todas as bandas 
militares tocaram-na. 

Talvez tenha contribuído para 
o sucesso a censura de que o filme 
foi vítima. Os atores do roteiro eram 
franceses, mas foram duramente 
perseguidos quando se habilitaram 

FOTOS: Reprodução/Internet
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ao Oscar, acusados de serem 
comunistas. A Academia lhes deu 
um prêmio póstumo.

A Ponte de Waterloo é outra 
que enguiça a História. A poetisa 
Olinda, habitante da Colônia Julia-
no Moreira, escrevia nos cadernos 
que lhe davam para rascunho de 
sua esquizofrenia: 

“Tu és um marinheiro,
Tira o vapor da Ponte de 

Waterloo”.
Olinda só escrevia quando 

lhe davam papel. Poucos se lem-
bravam disso. Um de seus patro-
nos era o psiquiatra Wamberto de 
Miranda Henriques. Em que rios, 
em que mares navegam os mari-
nheiros?

Diz-se que as primeiras pontes 
construídas no Brasil foram obras 
dos holandeses, como a da Capun-
ga, no Recife. Quando foram demo-
lir, ela se recusou a cair. Foi preciso 
várias detonações de dinamite 
para que a Capunga caísse.

Porque implodir o passado e 
suas pontes sobre o tempo?

(Coluna publicada terça, 
quinta, sábado)

Aquela ponte 
da Guerra Civil 
Espanhola foi 
um episódio 
pungente, 
exemplar. Só 
Hemingway para 
enfrentá-la
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Em cartaz

Nacional

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
bate recorde de inscrições nesta edição

Serviço

O mais antigo evento cinemato-
gráfico do País chega à sua 49º edi-
ção com número surpreendente de 
inscrições, esse ano. Foram 132 de 
filmes de longa-metragem, mais 473 
nas durações de curta ou média que se 
submeteram à seleção para o evento 
agendado para o período de 20 a 27 de 
setembro próximo. No páreo, estarão 
12 longas e nove trabalhos, entre cur-
tas e médias selecionados por produ-
tores, curadores e programadores de 
diferentes estados do Brasil. 

“Embora não fosse uma pré-con-
dição, achamos muito interessante que, 
entre os inscritos, tenhamos encontrado 
para a seleção final, realizadores e pro-
duções de grande qualidade vindas de 
todas as regiões do País. A competição 
de longas de Brasília em 2016 proporá 
um passeio pelas paisagens brasileiras 
indo da Floresta Amazônica aos pam-
pas gaúchos, passando pelas grandes 
cidades, o Sertão nordestino, e chegan-
do até as conflagradas terras indígenas 
do Centro-Oeste. De fato, ampliando as 
fronteiras do interesse dos realizadores 
brasileiros, a competição também nos 
levará a Cuba e a Miami”, declarou o  
curador Eduardo Valente.

No caso específico dos curtas e 
médias, a tarefa foi ainda mais espi-
nhosa, segundo relata também Valente, 
afinal, “escolher 12 filmes em meio 
a 473 é uma missão das mais duras, 
ainda mais tendo em vista a diversi-

 

Pôr do Sol Literário acontece hoje, na APL
O XXXII Pôr do Sol Literário ocorre hoje, às 17h30, no 

Pátio Academos da Academia Paraibana de Letras (APL), 
em João Pessoa. Nesta edição, será prestada homenagem 
à escritora paulista - radicada na capital - Maria Valéria 
Rezende, que ganhou o Prêmio Jabuti por seu livro intitulado 
Quarenta Dias e será saudada pela escritora Neide Medeiros. 
Na ocasião, também haverá o lançamento da obra Grãos de 
Esperança – 300 haicais guilhermianos, do engenheiro, mú-
sico e escritor Wilson Guerreiro Pinheiro. E, ainda, um debate 
sobre o livro Liturgia do fim, da escritora Marília Arnaud, re-
centemente lançado, com apresentação da escritora Ângela 
Bezerra de Castro, e exposição do fotógrafo Guy Joseph.

Evento

A Liturgia da agonia

Em casa depois do lançamento do livro Liturgia do fim, 
com bonita dedicatória de Marília Arnaud para minha filha 
Maria Angélica, as palavras desta talentosa escritora não me 
saíram da cabeça enquanto arriscava decifrar a magia de sua 
escrita. Naquela mesma noite debulhei algumas dezenas de 
páginas do romance que me agarrou com unhas de carcará.

Havia lido outros livros desta escritora, de texto primo-
roso, por isso minha ansiedade para iniciar a leitura ganhou 
espaço incontrolável a ponto de somente perceber a chegada 
da madrugada pelas baladas do relógio da parede.

No início da leitura, de modo sutil, Marília nos amarra 
com corda de caroá, nos conduz com garbo ao mundo ao 
qual nos levou com seu modo especial de descrever as cenas 
e desenvolver o enredo, mudando nosso semblante e criando 
ansiedade pelo desfecho da narrativa.

Marília construiu seu personagem, suponho, a partir de 
conversas com seus familiares, que tiveram intensa partici-
pação na história política e social da Paraíba, notadamente 
Pombal, onde protagonizaram tantos feitos notáveis naquele 
Sertão seco e misterioso. Juntou pedaços esparsos de vidas 
que conheceu no decorrer destes anos amontoando amiza-
des, para construir um personagem denso e familiar.

Integramos semelhantes paisagens e solidões de um 
lugar inacessível, com caminhos ocultos, por onde andamos 
no silêncio interrompido pelos suspiros do vento quente da 
caatinga.

A gente vai se aproximando de Inácio à medida que 
fixamos nosso olhar no drama e nos sonhos do personagem, 
profundamente humano porque contém um pedaço de cada 
um de nós, escritores que carregamos a sina de contemplar a 
terra com olhos telúricos.

Desde o primeiro trabalho, A Menina de Cipango, de 
1994, Marília Arnaud surgiu como uma escritora lapidada, 
mostrando toda sua força criadora num texto sem arranhões, 
e neste Liturgia do fim ganha dimensões ainda maiores. Um 
livro que nasce clássico na Literatura contemporânea. Des-
taco o último capítulo deste livro, uma preciosidade que não 
hesitamos em proclamar como sendo um dos mais bonitos 
da novíssima Literatura brasileira do século vinte e um.  

Se perguntarem a Marília Arnaud quem é Inácio Boa-
ventura, certamente responderá “sou eu”, assim como foi 
resposta de Flaubert quando perguntado pela identidade de 
Madame Bovary, sem dar pistas desvendam o enigma do am-
bíguo personagem que mexe com a imaginação de leitores 
até hoje.

Neste romance fazemos o retorno às paisagens de nossa 
infância, cada um com suas peculiaridades. Mesmo perdido 
na volta, é bom retornar ao seio da terra onde nascemos, 
ainda que o lugar tenha se transformado. Quem esquecer 
sua terra pode se perder no caminho de volta. Então, viverá a 
liturgia da agonia. 

José Nunes
JornalistaLúcio Vilar

Especial para A União

Memória em destaque
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Longa-metragem “Vinte Anos” de Alice Braga foi um dos selecionados

dade de propostas e formatos que 
os realizadores de curtas e médias 
utilizam”, disse ele. O curador acre-
dita que essa seleção seja suficien-
temente “potente para, em conjunto 
com a seleção de longas exibir um 
panorama de um cinema brasilei-
ro pulsante, que vai mexer com a 
plateia do Festival”. 

Mulheres por trás das câmeras
Outra curiosidade positiva des-

ta edição, revela o curador, é partici-
pação feminina por trás das câmeras 
nos filmes selecionados de curtas e 
médias. “É interessante notar que 
metade dos títulos selecionados tem 
mulheres na direção, e que a pro-
dução paulista, ausente esse ano na 

competição de longas, comparece 
de forma firme entre os curtas, com 
um terço dos títulos selecionados. 
A competição de curtas também 
aponta um momento extremamente 
vivo da produção mineira, que conta 
com três curtas em competição, que 
se somam assim aos dois longas já 
anunciados”, completou.

Considerando que o campo 
da produção de curta-metragem 
é espaço da experimentação, da 
ousadia de temas e linguagens, a 
expectativa é de que essa edição 
do festival deva ser marcada pelo 
‘sangue novo’, com nomes até então 
anônimos que devem despontar, 
revelando uma safra de bons filmes 
e de jovens e promissores diretores.

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). 

Programação

CURTAS E MÉDIAS-METRAGENS SELECIONADOS

LONGAS-METRAGENS SELECIONADOS
1. A cidade onde envelheço, de Marilia Rocha, 99min, 2016, MG
2. Antes o tempo não acabava, de Sérgio Andrade e Fábio Baldo, 
85min, 2016, AM
3. Deserto, de Guilherme Weber, 100min, 2016, RJ
4. Elon não acredita na morte, de Ricardo Alves Jr., 75min, 2016, MG
5. Malícia, de Jimi Figueiredo, 87min, 2016, DF

6. Martírio, de Vincent Carelli, em colaboração com Ernesto de Carva-
lho e Tita,160min, 2016, PE
7. O último trago, de Luiz Pretti, Pedro Diogenes e Ricardo Pretti, 
98min, 2016, CE
8. Rifle, de Davi Pretto, 85min, 2016, RS
9. Vinte anos, de Alice de Andrade, 80min, 2016, RJ

1. Abigail, de Isabel Penoni e Valentina Homem, 17min, 2016, RJ
2. Bodas de papel, de Keyci Martins e Breno Nina, 12min20, 2016, MA
3. Confidente, de Karen Akerman, Miguel Seabra Lopes, 12min, 2016, RJ
4. Constelações, de Maurilio Martins, 25min, 2016, MG
5. Demônia - melodrama em 3 atos, de Cainan Baladez e Fernanda 
Chicolet, 17min, 2016, SP
6. Estado itinerante, de Ana Carolina Soares, 25min, 2016, MG
7. O delírio é a redenção dos aflitos, de Fellipe Fernandes, 21min, 2016, PE

8. Os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter 
consigo mesmos, de Gustavo Vinagre, 22min, 2016, SP
9. Ótimo amarelo, de Marcus Curvelo, 20min, 2016, BA
10. Procura-se Irenice, de Marco Escrivão, Thiago B. Mendonça, 
25min, 2016, SP
11. Quando os dias eram eternos, de Marcus Vinicius Vasconcelos, 
12min, 2016, SP
12. Solon, de Clarissa Campolina, 16min, 2016, MG



Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2016

Anos de Chumbo
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A ditadura militar no Brasil, ao 
longo de 21 anos (1964 - 1985), 
deixou traumas profundos 
por todo o País. E, inclusive, 
evidentemente, na Paraíba. 
Nesse sentido, no intuito de 
relembrar - e, sobretudo, levar 
ao conhecimento das novas 

gerações - alguns fatos ocorridos no Estado, 
durante aquele período de horror, o livro 
intitulado Direito à Memória e à Verdade: 
Saberes e práticas docentes (Editora do 
Centro de Comunicação, Turismo e Ar-
tes da UFPB, 194 páginas), escrito pelas 
professoras da Universidade Federal da 
Paraíba Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, 
Maria de Nazaré Tavares Zenaide e Vilma 
de Lurdes Barbosa e Melo e ilustrado pelo 
artista plástico Flávio Tavares, será lançado 
hoje, a partir das 19h, no Auditório 411 do 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA) da própria instituição, localizada 
em João Pessoa. Na ocasião, haverá a distri-
buição gratuita, por sorteio, de 100 exem-
plares da obra, cujo cunho é didático. 

“Como não dava para englobar tudo 
o que aconteceu na Paraíba, durante a 
ditadura militar, nós fizemos um recorte 
e escolhemos alguns pontos mais interes-
santes ocorridos no Estado e incluímos no 
livro. Nós queremos relembrar isso, com a 
intenção de levar à reflexão da sociedade, 
inclusive da nova geração. Há quem, hoje, 
peça a volta da intervenção militar, mas é 
preciso saber que esse período foi de casos 
como os de censura à liberdade de expres-
são, tortura, morte e desaparecimento de 
pessoas. Costuma-se relembrar o passado 
distante do Brasil, como o Colonial, mas, 
com essa obra, queremos relembrar o 
passado mais recente da história, para que 
se reflita no presente e se discuta o que se 

Pintura em tela sem título, de autoria da artista plástica paraibana Fran Lima

Em sequência: as autoras e o 
ilustrador da obra, uma das 
ilustrações de Flávio Tavares 
e a capa do livro que reaviva 
acontecimentos ocorridos 
no período da Ditadura Militar

Livro “Direito à Memória e à Verdade: Saberes e práticas docentes” será lançado hoje na capital

Centenário de 
Pedro Nicodemos 
celebrado na FCJA
Fátima Farias
Assessora de Imprensa da FCJA
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Vinte e duas obras inéditas de oito 
artistas - dos quais dois são paraibanos, 
dois paulistas, um baiano e três estran-
geiros - integram a coletiva intitulada 
Vida Artificial, promovida pela Brazi-
lianarte, que será  aberta hoje, a partir 
das 9h, no Centro de Convenções de 
João Pessoa, como uma das atrações da 
programação da edição 2016 da Expo-
tec, evento de inovação tecnológica 
que acontece dentro do 9º Encontro da 
Associação Nacional para Inclusão Digital 
(Anid), que o realiza com o apoio do 
Governo da Paraíba e do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil e prosseguirá até o 
próximo sábado. Um dos destaques da 
mostra são as quatro esculturas hiperrea-
listas - criadas com silicone e resina - do 
romeno Felix Deac, que chegam ao Brasil 
pela primeira vez. 

Além de Felix Deac, participam da 
exposição coletiva os paraibanos Claude-
mir de Lima - com um desenho - e Fran 
Lima, com duas pinturas em tela, os pau-
listas Miguel Ângelo (um desenho e uma 
pintura) e Cleusa Coelho (uma pintura 
em tela), o baiano Leo Barbosa (uma 
pintura), o italiano Francesco Sambo 
(três fotografias) e o suíço John Wilhelm, 
com 10 trabalhos em arte digital, estran-
geiros que marcam presença especial na 
mostra.

“Estou trazendo, pela primeira vez 
ao Brasil, obras em escultura hiperrealis-
tas da Romênia, uma exposição multipla-
taforma e técnicas, reunindo trabalhos 
de artistas brasileiros, com participação 
especial, ainda, de obras em arte digital 
da Itália e Suíça. A técnica de escultura 
hiperrealista é inédita, no Nordeste”, 
ressaltou para o jornal A União o gestor 
cultural da Brazilianarte, Ítalo Córdula. 
“A exposição Vida Artificial vem trazer 
uma diversidade de obras e técnicas 
sobre as relações humanas e a tecnolo-
gia, ou seja, até que ponto ela ajuda, ou 

quer para o futuro deste País, ou seja, se 
é o retorno da ditadura ou outra direção”, 
ressaltou para o jornal A União uma das 
autoras, a professora Lúcia Guerra, que fará 
a apresentação com as demais co-autoras 
e o ilustrador, Flávio Tavares. E, em segui-
da, haverá debate, com as participações 
dos professores universitários Elio Flores, 
Eliana Vasconcelos Esvael, Maria Azeredo, 
Tereza Queiroz e Dadá Martins.       

O livro possui 12 capítulos, cada qual 
ilustrado pelo artista plástico Flávio Tava-
res, e documenta, por exemplo, o assassina-
to, em Sapé, dos líderes camponeses Pedro 
Fazendeiro e Nego Fuba, cujos corpos ainda 
não foram encontrados; jovens de Catolé 
do Rocha que treinavam em sítio em sua 
cidade natal para combater a ditadura e 
foram presos durante um ano, no Presídio 
do Róger, em João Pessoa, e a bomba jogada 
no Cine Teatro Apolo 11, em Cajazeiras. 

Por ter cunho didático, o livro - cuja 
tiragem total desta 1ª Edição é de 1.000 
exemplares, realizada pelo Núcleo de 
Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, 
do qual as três autoras são integrantes, 
por meio de projeto do Ministério da 
Cultura (Minc) para formação de profes-
sores - será distribuído em reuniões com 
docentes em sete cidades. A primeira é 
João Pessoa, onde o encontro ocorrerá 
durante todo o dia de amanhã, das 8h às 
18h, no CCHLA. Depois, em setembro, nos 
municípios de Sapé, Rio Tinto, Campina 
Grande, Cajazeiras, Catolé do Rocha e 
Areia, onde a obra será apresentada em 
oficinas pedagógicas aos professores do 
Ensino Médio da rede estadual e a quem 
da comunidade se interessar. Dentro 
dessa filosofia, a escritora Lúcia Guerra 
destacou que o livro também pode servir 
de inspiração para uso em outras lingua-

gens, a exemplo do teatro, a música e a 
literatura de cordel.

“O livro é rico, também, por conter 
ilustrações do importante pintor Flávio 
Tavares”, destacou, ainda, a professo-
ra Lúcia Guerra. A propósito, o artista 
plástico, que chegou a ser preso pela 
ditadura militar, quando era adolescente, 
elogiou a iniciativa das autoras. “A obra 
é muito importante, sob o ponto de vista 
documental. É um projeto muito bom e, 
particularmente, eu tenho a necessidade 
constante de relembrar que sou contra 
a ditadura, inclusive essa do presidente 
Michel Temer, que considero um novo 
golpe. É um livro muito interessante para 
essa época que estamos vivendo”, confes-
sou ele, acrescentando que os desenhos 
criados foi na técnica bico de pena. “São 
traços leves, pois o mais importante são 
os depoimentos”, justificou o artista.         

A programação do centenário do 
professor José Pedro Nicodemos acon-
tecerá, hoje na Fundação Casa de José 
Américo, às 17h. A professora Elza 
Régis de Oliveira fará palestra sobre o 
tema “Pedro Nicodemos e a História do 
Brasil de Frei Vicente do Salvador”, se-
guida de debate pelo professor Ângelo 
Emílio da Silva Pessoa.

A solenidade será presidida pelo 
professor Damião Ramos Cavalcanti, 
presidente da Fundação Casa de José 
Américo. A filha do homenageado,  
professora Raquel Arcoverde Nico-
demos da Costa, falará em nome da 
família.

Perfil
Natural de Ribeirão (PE), o profes-

sor e historiador José Pedro Nicode-
mos faleceu dia 14 de abril de 2002. 
Foi membro do Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba. Ocupou o cargo 
de promotor público, mas ao afastar-
se das atividades forenses dedicou-se 
exclusivamente ao ensino, particular-
mente ao Ensino Médio e Superior. No 
magistério superior iniciou sua car-
reira na Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, onde ministrava aulas 
nos Cursos de História e Geografia, de 
Pedagogia e de Letras. Também ensi-
nou Economia Social e Direito Social na 
UFPB. 

Na Universidade integrou durante 
três mandatos o Conselho Universitário 
e dirigiu o Departamento Cultural da 
UFPB. Foi membro do Conselho Esta-
dual de Educação. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

prejudica, nossas relações; até que ponto 
fazemos uso a nosso favor, ou somos usa-
dos/manipulados por ela”, disse ele, que 
espera a visitação de um público superior 
a três mil pessoas, que são, justamente, 
os inscritos na Expotec, cuja programação 
ainda inclui a realização de palestras, ofici-
nas e workshops. .

Ítalo Córdula comentou que a inicia-
tiva de convidar Felix Deac para integrar 
a coletiva Vida Artificial surgiu quando a 
Brazilianarte promoveu, no último mês de 
maio, uma exposição em Portugal. O artista 
romeno manteve contato e demonstrou 
interesse em mostrar suas obras no Brasil. 
“A importância desse nosso evento, dentro 
da Expotec, é que será a oportunidade de 
se fazer um intercâmbio artístico, a partir 
de esculturas hiperrealistas ainda não vistas 
na Paraíba e nem sequer no resto da região 
Nordeste do Brasil”, disse ele, acrescentan-
do que todas as obras estarão à venda. 

O gestor da Brazilianarte ainda 
observou, referindo-se às inovações tec-
nológicas, que “o acesso a esse universo 
dinâmico, multitarefa e de massa tem 
ocorrido cada vez mais cedo, tornando-
nos pessoas mais e mais dependentes 
dessas ferramentas. Essa dependência”, 
prosseguiu ele, “limita as relações sociais, 
uma vez que as relações virtuais/artificiais 
confundem-se e, até mesmo, entram em 
conflito com as da vida real. A influência 
das mídias e do capitalismo, entre outros 
fatores, intensificam tais efeitos”. Nesse 
sentido, idealizou a exposição intitulada 
Vida Artificial com um objetivo. “Propo-
mo-nos a apresentar, através das artes 
visuais (pintura, escultura e fotografia), 
trabalhos que abordam a interação do 
homem com as novas tecnologias e os 
efeitos destas sobre o convívio social, não 
só no presente, como também no futu-
ro”, concluiu ele. (G.C.)

Obras da coletiva “Vida Artificial” abordam a 
relação do homem com as novas tecnologias  
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AMB repudia Gilmar Mendes
crIse enTre sTF e MPF

Associação lança nota 
criticando declarações do 
ministro sobre vantangens
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A Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) pu-
blicou uma nota de repúdio 
às declarações feitas na terça-
feira, 23, pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes, contra o Minis-
tério Público. Mendes criticou, 
entre outras coisas, o excesso 
de vantagens recebidas por 
juízes de instâncias inferiores, 
dizendo que o Judiciário se 
aproveita da sua autonomia fi-
nanceira e administrativa para 
fazer “seu pequeno assalto”. Se-
gundo a associação, Mendes se 
aproveitou da visibilidade da 
Operação Lava Jato para bus-
car “espaço midiático”.

“É lamentável que um 
ministro do STF, em período 
de grave crise no País, mi-
lite contra as investigações 
da Operação Lava Jato, com 
a intenção de decretar o seu 
fim, e utilize como pauta a re-
muneração da magistratura. 
O ministro defende financia-
mento empresarial de cam-
panha e busca descredibilizar 
as propostas anticorrupção 

que tramitam no Congresso 
Nacional, ao invés de colabo-
rar para o seu aprimoramen-
to”, diz a nota da AMB.

No texto, o presidente 
da Associação, João Ricardo 
Costa, fez diversas insinua-
ções contra Mendes. “A AMB 
repudia que autoridades se 
aproveitem de um momento 
tão fundamental para a de-
mocracia para buscar espaço 
midiático, desrespeitando as 
instituições”, declarou. “Sus-
tentamos outro conceito de 
magistratura, que não ante-
cipa julgamento, não adota 
orientação partidária, que não 
exerce atividades empresa-
riais, que respeita as institui-
ções e, principalmente, que 
recebe somente remuneração 
oriunda do Estado”, continuou.

A AMB alega que os ma-
gistrados possuem “limita-
ções legais” que os impedem 
de ter outras fontes de renda 
além da remuneração pelo 
exercício dos seus cargos. 
“A AMB considera inadmis-
sível qualquer ataque vindo 
de autoridades e instituições 
ligadas ou não ao Poder Ju-
diciário. Não serão aceitas 
manifestações deselegantes e 
afrontosas, ainda mais feitas 
por integrantes do Judiciário 
que não iniciaram carreira na 
primeira instância.”

Júlia Lindner
Da Agência Estado

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, criticou o excesso de vantagens recebidas por juízes de instâncias inferiores

A votação do rea-
juste dos ministros do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) no plenário 
do Senado será no dia 
6 de setembro, semana 
seguinte à conclusão 
do processo de impea-
chment da presidente 
afastada Dilma Rous-
seff. A informação foi 
dada ontem pelo pre-
sidente da Casa, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), 
que disse que, junto 
com o presidente da 
República interino, Mi-
chel Temer, firmou esse 
compromisso com o Ju-
diciário.

Perguntado se o 
momento atual da eco-
nomia brasileira per-
mite um reajuste com 
um efeito cascata tão 
grande na União e nos 
estados, Renan minimi-
zou o impacto. “A re-
percussão é pequena, 
não afeta o equilíbrio 
fiscal. O Brasil está fun-
cionando, as institui-
ções estão funcionan-
do, os Poderes têm uma 
relação harmônica, mas 
independente, mas não 
significa dizer que nós 
vamos compartilhar o 
entendimento de que 
problema fiscal do Brasil 
é em função do reajus-
te do Poder Judiciário. 
Isso é uma pequenez, 
que restringe muito a 
discussão e não dá para 
concordar com ela”, dis-
se. Segundo Renan, em 

2016, o impacto será de 
R$ 200 milhões.

O presidente do Se-
nado também reconhe-
ceu que o tema enfren-
ta resistências e divide 
parlamentares de siglas 
como PMDB, PSDB e 
DEM, que apoiam o go-
verno Temer. Tucanos e 
democratas não concor-
dam com o reajuste. 

Tramitação
O projeto que rea-

justa os vencimentos de 
ministros do STF ainda 
está na Comissão de 
Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado. Para 
agilizar a votação, há 
um requerimento de ur-
gência, com assinaturas 
coletadas pelo PMDB, 
que pode levar o tema 
direto ao plenário. Para 
evitar mais desgastes 
na base governista, Re-
nan disse que não co-
locará o requerimento 
em votação antes do 
impeachment. 

Na CAE, a discussão 
da proposta foi inter-
rompida na terça-fei-
ra (23) por um pedido 
de vista coletivo (mais 
tempo para analisar a 
proposta), encabeçado 
pelo senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO).

O texto em discus-
são eleva os subsídios 
mensais dos ministros 
em 16,38%, dos atuais 
R$ 33,7 mil para R$ 36,7 
mil, a partir de 1º de ju-
nho de 2016, passando 
a R$ 39,2 mil a partir de 
janeiro de 2017.

Renan vota reajuste 
do STF em setembro

POLÊMIcA sOBre AUMenTO

Karine Melo
Da Agência Brasil

Isadora Peron
Da Agência Estado

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), defendeu a con-
tinuidade das investigações da 
Operação Lava Jato e afirmou 
que é preciso apurar o vaza-
mento da delação do ex-presi-
dente da OAS Léo Pinheiro.

 Questionado sobre o que 
achava da avaliação do colega 
Gilmar Mendes, que disse que 
era preciso colocar freios 
nos procuradores que con-
duzem as apurações, Marco 
Aurélio discordou e afirmou 
que esse é papel da Procura-

doria-Geral da República.
 “Há o sistema nacio-

nal de freios e contrapesos. 
O Ministério Público vem 
atuando e reafirmo o que ve-
nho dizendo: mil vezes o ex-
cesso do que a acomodação. 
E temos o Judiciário para 
corrigir possíveis erros de 
procedimentos”, afirmou.

 O ministro também dis-
se não acreditar que o vaza-
mento de informações sobre 
da delação de Léo Pinheiro 
tenha partido da Procura-
doria-Geral da República. 
“Precisamos apurar, porque 
é algo que conflita com a lei 
regedora da colaboração 

premiada e verificar como 
houve esse vazamento.”

 No fim de semana, re-
portagem da revista Veja 
afirmou que a delação de Léo 
Pinheiro faria menção ao mi-
nistro do STF Dias Toffoli.

 O vazamento fez com 
que Gilmar criticasse as in-
vestigações conduzidas pelo 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot.

Janot, por sua vez, reba-
teu o ministro do STF e disse 
que o trecho vazado nem fa-
zia parte dos anexos oficial-
mente entregues pela defesa 
do empresário durante a ne-
gociação com a PGR. 

Ministro pede apuração de vazamento
OPerAÇÃO LAVA JATO

Marco Aurélio 

disse que não 

acredita que 

o vazamento 

da informação 

da delação de 

Léo Pinheiro 

tenha partido 

da PGR

Ao defender a aprova-
ção da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) do teto 
de gastos, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
lembrou ontem que a pro-
posta do governo limitará 
o crescimento das despesas 
do Governo Federal à infla-
ção por 20 anos, sendo que 
a partir do décimo ano po-
derão ser feitas mudanças 
nas regras pelo Congresso 
Ele lembrou que a medida 
coloca limites individuais 
para os Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, 
além do Ministério Público. 

O ministro, que par-
ticipa de audiência da Co-
missão Especial da Câmara 
que analisa a PEC, frisou 

ainda que a adoção de um 
teto global para as despe-
sas públicas não significa-
rá cortes nos orçamentos 
da Saúde e da Educação. 
Para essas duas áreas, en-
fatizou, a variação da in-
flação será o piso, e não o 
teto. “Estamos falando em 
estabelecer um teto para o 
crescimento das despesas 
globais, mas um piso para 
Saúde e Educação. Não ha-
verá paralisia nos progra-
mas”, alegou.

De acordo com o Mei-
relles, a aprovação da PEC 
ajudará na recuperação da 
confiança na estabilidade 
da dívida pública, o que 
também levará no futuro à 
redução da taxa básica de 
juros da economia brasi-
leira. “É importante que a 

expansão das despesas seja 
compatível com a evolução 
das receitas e da capacida-
de de financiamento do go-
verno”, resumiu. 

O ministro destacou 
ainda outras ações propos-
tas e estimuladas pelo go-
verno, como as medidas de 
governança de estatais de 
fundos de pensão, de for-
talecimento de agências re-
guladoras, e as concessões 
de infraestrutura que serão 
anunciadas. 

“O CDS voltou a cair nos 
últimos meses após anún-
cios de medidas de rigor fis-
cal, que reduzem os índices 
de desconfiança. Mas, para 
se sair da crise é necessária 
também a criação de condi-
ções para a retomada de in-
vestimentos”, afirmou.

Meirelles defende PEC que   
cria teto de gastos públicos

AUDIÊncIA nA cÂMArA

Da Agência Estado

Maluf depõe  
no STF em 
investigação 
sobre falsidade

O deputado federal Pau-
lo Maluf (PP-SP) prestou 
depoimento na tarde dessa 
quarta-feira (24) no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). O 
interrogatório foi conduzido 
por um juiz instrutor e reali-
zado em uma sala de audiên-
cia nas dependências da Cor-
te. O depoimento foi fechado.

A oitiva do parlamentar 
foi determinada pelo minis-
tro Luiz Fux, no início deste 
mês. O ministro é o relator de 
uma ação penal que tramita 
na Corte contra o deputado.

Em setembro do ano 
passado, a 1ª Turma do STF 
abriu uma ação penal contra 
Maluf pelo crime de falsida-
de ideológica. 
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Ministério da Saúde anuncia
economia de R$ 384 milhões
Entre as medidas de 
contenção está o
corte de 417 cargos
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Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil 

O Ministério da Saú-
de anunciou ontem uma 
economia de R$ 384,3 mi-
lhões por meio da revisão 
de contratos, cargos, proje-
tos, compra de medicamen-
tos e insumos estratégicos. 
O montante economiza-
do, segundo a pasta, será 
utilizado para custear 99 
unidades de Pronto-Aten-
dimentos (UPAs) e para a 
aquisição de 7,4 milhões de 
medicamentos.

Entre as medidas ado-
tadas pelo ministério estão: 
a extinção de 417 cargos; a 
redução média de 33% em 
despesas de serviços gerais, 
sem prejuízo das atividades; 
a redução média de 20% dos 
valores contratados com to-
das as empresas de tecnolo-
gia, sem alteração do esco-
po; e a redução de até 39% 
dos valores na aquisição de 
medicamentos e insumos 
estratégicos, sem perda em 
cobertura.

Segundo o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, con-
siderando todas as ações de 
gestão realizadas pela pasta, 
a eficiência total foi de R$ 
857,1 milhões. Além dos R$ 
384,3 milhões economizados 
em contratos, houve ainda, 
de acordo com Barros, con-
tenção do reajuste inflacio-
nário no valor de R$ 447,8 
milhões e de R$ 25 milhões 
em convênios para a compra 
de aceleradores lineares uti-
lizados na radioterapia.

“Conseguimos resulta-
dos muito significativos den-
tro do contexto da eficiência, 
que é meu discurso desde 
que cheguei no ministério”, 

Na tradição dos Jogos Pan-Helênicos que abrangiam os 
Jogos Olímpicos, Jogos Píticos, Jogos Nemeus e Jogos Ístmicos, 
o mundo grego contava o tempo (um tempo contado em ciclos 
quadrienais) e celebrava a superação momentânea da indelé-
vel mortalidade humana através dos feitos dos seus atletas. 
Os Jogos Olímpicos eram dedicados a Zeus e ocorriam em 
Olímpia, sendo quadrienais; os Jogos Píticos homenageavam 
Apolo e ocorriam em Delfos em intervalos de quatro anos, 
dois anos após os Jogos Olímpicos; os Jogos Nemeus eram 
devotados a Zeus e ocorriam em Nemeia; os Jogos Ístmicos, 
dedicados a Poseidon ocorriam em Istmia, sendo estes dois 
últimos bienais. 

Na sua essência os Jogos Pan-Helênicos celebravam a 
vida, aproximando os mortais humanos dos Deuses através 
da superação dos limites físicos por meio dos esportes. A prá-
tica esportiva que leva o homem ao limite de sua condição 
humana, entendida pelo grego como mortal; tem o poder de, 
através de seus feitos, aproximá-lo de um atributo divino: a 
eternidade. Não por acaso os Jogos Pan-Helênicos eram os 
marcadores do tempo grego, tempo que não era linear, mas 
cíclico. Assim como tinham o poder de fazer cessar as guerras 
comuns entre os gregos. 

Se o atletismo dos Jogos Pan-Helênicos tinha o poder de 
estreitar a fronteira que separava os homens dos Deuses, esses 
feitos só ganhavam o Olimpo da eternidade quando a lingua-
gem da poesia reverberava sobre eles. A poesia lírica e aristo-
crática de Píndaro imortalizou os feitos dos atletas helênicos 
e pela força de sua poética celeste, rompeu o véu do tempo e 
do mundo grego. Píndaro, natural de uma localidade próxima 
a Tebas, através de suas Odes, imortalizou não apenas os feitos 
sobre-humanos dos atletas, mas a própria poesia. Poesia que 
ao lado dos feitos atléticos alicercavam a própria identidade 
helênica. Basta recordar que Homero é, não por acaso, o funda-
dor de toda a literatura ocidental, na medida em que a Ilíada e 
a Odisseia tinham no mundo grego um significado não apenas 
estético, mas também religioso e político. A poesia de Homero, 
Hesíodo, Arquíloco e Píndaro era fonte não só de beleza, mas 
também de verdades que alicerçavam a organização política 
do mundo helênico. Igual percepção recai sobre o Teatro Gre-
go que tem um significado teológico-político. Como o mito é o 
alicerce fundador da Polis, cabia ao Teatro fazer a ponte entre a 
ordem social e a ordem espiritual. Se a forma do Teatro Grego 
era rica, em seu conteúdo ele era monótono, pois os temas já 
estavam todos dados pela mitologia, a liberdade do poeta resi-
dia apenas em reinterpretá-los. Os poetas-teatrólogos gregos 
não tinham a liberdade de criar uma narrativa nova e diversa 
da mitologia. Ésquilo, o primeiro grande criador individual da 
literatura ocidental, segundo o crítico Otto Maria Carpeaux, 
conferiu ao seu teatro um caráter teológico e conservador. Se 
em Ésquilo se sobressai o caráter organicista da sociedade ate-
niense, Eurípides criará um teatro fundado na interpretação 
dos mitos sob um viés individualista e democrático, uma es-
pécie de escritor moderno entre os antigos que transformava 
mulheres e escravos em protagonistas. Já Sófocles fazia a ponte 
da mediação sóbria entre os dois extremos de Ésquilo e Eurí-
pides. Sófocles foi o poeta trágico dos arquétipos da civilização 
ocidental, como o soberbo Édipo Rei. Já Aristófanes era a face 
cômica que só a democracia ateniense permitiu ao mundo an-
tigo, o Teatro de Aristófanes levava ao extremo a ideia moderna 
de liberdade de opinião e expressão. 

A ideia moderna de resgate do “espírito dos Jogos Olím-
picos” guarda uma relação bem remota com seu significado 
originário. Em sociedades organizadas pela lógica individu-
alista moderna, o espírito do sagrado e do sublime típico de 
sociedades organicistas, como a grega antiga, perdem a sua 
força e canto originário. Os Jogos Olímpicos já não são os mar-
cadores do tempo, pois a percepção do tempo moderno não 
é circular, mas linear e norteado pela noção cara, ao mundo 
ocidental pós Revolução Industrial, de progresso. Talvez seja 
por isso que nos Jogos Olímpicos da era moderna as compe-
tições sejam regidas pelo acúmulo de medalhas, como na ló-
gica da era moderna do acúmulo de riquezas, onde os povos 
mais portentosos ostentam seu poderio pela sua capacidade 
de produzir em série campeões olímpicos. O quadro de me-
dalhas traduz a divisão geopolítica do mundo moderno. Os 
feitos admiráveis dos atletas os aproximam dos deuses midi-
áticos e dos grandes conglomerados de produtos esportivos. 
Os heróis dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016 já não são can-
tados por Odes pindáricas, mas pela era multimídia da rede 
mundial de computadores, já não são portavozes de mitos, 
mas a encarnação deles, uma encarnação cada vez mais virtu-
al, espectral e replicada pela cadeia econômica. 

Os jogos do Rio de 2016, em alguma medida, devolve-
ram um pouco do combalido orgulho nacional, mas o espírito 
olímpico dos jogos modernos seguem a lógica de uma outra 
era, era que marca o triunfo do indivíduo, da tecnologia e da 
geopolítica. Traços de um tempo que celebra os feitos espor-
tivos sem superar a tragédia coletiva de um mundo cada vez 
mais marcado pela desigualdade, medo e terrorismo. Algo 
que nas duas semanas em que os Jogos transcorreram na pai-
sagem mágica da cidade do Rio de Janeiro fez desanuviar o 
medo do terrorismo e o preconceito do subdesenvolvimento 
em favor de um tênue, simbólico e virtual espírito olímpico.

Barros mostra os resultados das medidas adotadas que visam garantir o atendimento à população

disse Barros. “Estamos fazen-
do mais com os mesmos re-
cursos que temos. É um mo-
mento de eficiência na gestão 
de R$ 857 milhões em 100 
dias”, completou, ao se refe-
rir ao período em que está à 
frente da pasta.

Medicamentos
A negociação junto à 

indústria farmacêutica, de 
acordo com o ministério, 
levou a uma economia de 
R$ 222 milhões na aquisição 
de medicamentos. Nos últi-
mos três meses, a pasta fe-
chou 33 contratos com preço 
por unidade até 39% menor 
que o praticado em 2015. O 
Ministério cita como exem-
plo o Sofosbuvir, utilizado 
no tratamento da hepatite C. 
O valor unitário do medica-
mento passou de R$ 252,92 
em 2015, para R$ 173,36 em 
2016, o que representa eco-
nomia de 31%.

Reforma administrativa
A pasta extinguiu 417 

cargos, sendo 335 de Direção 

e Assessoramento Superior 
(DAS) de livre nomeação e 82 
funções gratificadas, gerando 
economia anual de R$ 12,5 
milhões. A redução envolve o 
próprio ministério, a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
a Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa).

Além disso, 908 cargos 
de DAS foram transformados 
em função comissionada do 
Poder Executivo e só poderão 
ser ocupados por servidores 
públicos.

Serviços gerais
De acordo com o minis-

tério, foram revistos 29 con-
tratos de aluguel e serviços 
gerais, o que representou 
economia de R$ 52,2 milhões 
até o final deste ano. O valor 
equivale a uma redução de 
33% do orçamento inicial. Há 
ainda uma economia previs-
ta pelo Governo Federal de 
12,39% para 2017.

Na área de informática, 
38 contratos foram renego-
ciados, o que levou a uma 
economia de R$ 80,8 mi-

lhões. Deste valor, R$ 15 mi-
lhões são referentes à revisão 
de contratos, R$ 34,8 milhões 
oriundos da racionalização 
do número de links inativos 
e R$ 31 milhões com licitação 
de conexão de links.

Ainda segundo a pasta, 
o acompanhamento da Car-
ta SUS passou a ser feito por 
meio eletrônico. Desta for-
ma, informações ao paciente 
sobre o valor pago para seu 
atendimento na rede públi-
ca, no caso de internações e 
outros procedimentos de alta 
complexidade, poderão ser 
acessadas no site do ministé-
rio. A economia prevista é de 
R$ 17 milhões por ano.

Radioterapia
Por fim, o Governo Fe-

deral pediu a revisão de 39 
convênios ainda não execu-
tados com estados e municí-
pios para a compra de acele-
radores lineares – utilizados 
na radioterapia. O equipa-
mento, que inicialmente 
custaria R$ 50 milhões, sai-
rá por R$ 25 milhões.

Da Agência Brasil 

O juiz da 6ª Vara Crimi-
nal de Brasília julgou parcial-
mente procedentes os pedi-
dos do Ministério Público do 
Distrito Federal e dos Terri-
tórios e condenou a delega-
da Martha Geny Vargas Bor-
raz por falsidade ideológica, 
fraude processual, violação 
de sigilo funcional e tortura. 
Martha teve pena fixada em 
16 anos e 28 dias de reclusão, 
um ano, 9 meses e 10 dias de 
detenção e 81 dias-multa.

A delegada foi respon-
sável pelas primeiras inves-
tigações do assassinato do 
ex-ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) José 
Guilherme Villela, a advo-
gada Maria Carvalho Villela, 
mulher e da empregada da 
família Francisca Nascimen-
to da Silva, caso que ficou 
conhecido como o Crime da 
113 Sul, quadra em que a fa-
mília morava, em Brasília.

Durante as investiga-
ções, a delegada foi afastada 
do caso após acusações de 
que teria plantado provas 
durante o inquérito para res-
ponsabilizar inocentes. 

O agente da Polícia Civil 
José Augusto Alves, que tam-

bém participou das investi-
gações do caso, foi condena-
do pela prática do crime de 
tortura, e teve a pena fixada 
em 3 anos, 1 mês de 10 dias 
de reclusão. O outro acusado, 
o policial militar Flávio Teo-
doro da Silva, foi absolvido 
de todas as acusações, por 
ausência de provas.

Segundo o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, 
os réus apresentaram defe-
sa declarando inocência. A 
Vara Criminal entendeu que 
as provas foram suficientes 
para comprovar as condutas 
criminosas da delegada e do 
agente da Polícia Civil, mas 
quanto ao policial militar, re-
gistrou que não havia as pro-
vas necessárias para ensejar 
sua condenação. Eles ainda 
podem recorrer da decisão.

Entenda o caso
O triplo assassinato, 

ocorrido em Brasília, teve 
como vítimas o ex-ministro 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) José Guilherme Vil-
lela, a advogada Maria Car-
valho Villela, mulher de José 
Guilherme, e a empregada da 
família, Francisca Nascimen-
to da Silva. O assassinato, co-
nhecido como “Crime da 113 

Sul”, ocorreu em agosto de 
2009, na residência do casal, 
em Brasília. As vítimas foram 
encontradas mortas com 78 
facadas, os corpos já estavam 
em estado de decomposição.

A principal suspeita de 
ser mandante do crime era 
a filha do casal Adriana Vil-
lela. Após mais de um ano 
de investigações, Leonardo 
Campos Alves, ex-porteiro do 
prédio onde o casal morava; 
Paulo Cardoso Santana, so-
brinho de Leonardo; e Fran-
cisco Mairlon Barros Aguiar 
foram presos, após confessa-
rem o triplo assassinato. Em 
2012, os assassinos confes-
sos do casal foram condena-
dos a 55 anos de prisão pelo 
júri popular.

Delegada que investigou morte de 
ex-ministro do TSE é condenada

16 ANOs De CADeIAVereadores são 
presos acusados 
de fraude em 
contratações 
Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil 

Cerca de 1,3 mil pesso-
as foram contratadas por 
meio de fraudes em Ca-
rapicuíba, na Grande São 
Paulo, segundo apuração 
do Ministério Público de 
São Paulo. A ex-secretária 
Municipal de Administra-
ção Elaine Cristina Pereira 
foi presa e cinco vereado-
res acusados de participar 
do esquema para empregar 
apadrinhados na adminis-
tração pública municipal 
tiveram a prisão preventiva 
decretada nessa terça-feira 
(23). Um já estava preso 
por outro processo.

São considerados fora-
gidos o ex-chefe de gabine-
te da prefeitura e candidato 
a prefeito de Carapicuíba 
pelo PT, Everaldo Francis-
co da Silva, e o ex-deputado 
estadual Isac Reis. 

De acordo com o MP 
eles participaram do es-
quema junto com os verea-
dores Carlos Japonês (PR), 
Elias Cassundé (PMDB), 
Jefferson Macedo (PSDB), 
Nene Crepaldi (PR) e Paulo 
Xavier (PSDB).

“A delegada 
foi afastada 
do caso após 
acusações de  
plantar provas 
durante o 
inquérito”

FOTO: Reprodução internet



Forte terremoto atinge a região 
central da Itália e deixa 159 mortos

Um forte terremoto de 
magnitude 6,2 na escala Ri-
chter atingiu o centro da Itá-
lia na madrugada de ontem. 
O impacto foi maior perto de 
Perugia, região localizada a 
menos de 200km de Roma, 
segundo o Serviço Geológico 
dos Estados Unidos (USGS, 
na sigla em inglês), organis-
mo que registra os tremores 
em todo o mundo.

Pelo menos 159 pessoas 
morreram e 368 ficaram feri-
dos, e agências internacionais 
falam em mais de 100 desa-
parecidos. O Itamaraty infor-
mou que não há registro de 
brasileiros entre as vítimas.

 Os municípios de Ama-
trice, de 2 mil habitantes; Ac-
cumoli, de 700 habitantes; e 
Norcia, de 4 mil habitantes, 
sofreram os maiores danos, 
informaram autoridades.

“A metade da cidade já 
não existe. As pessoas estão 
sob os escombros”, afirmou o 
prefeito de Amatrice, na pro-
víncia de Rieti, Sergio Pero-
zzi, à emissora privada “Sky”. 
“Os danos são numerosos”, 
afirmou o prefeito de Norcia, 
Nicola Alemanno.

Ao menos seis pessoas 
morreram em Accumoli, se-
gundo o prefeito da cidade, 
Stefano Petrucci. “Quatro 
pessoas estão sob escombros. 

As cidades de Amatrice, 
Accumoli e Norcia foram 
as mais atingidas 

Do Portal G1
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Elas não estão mostrando si-
nal de vida. São pais e dois 
filhos”, disse Petrucci à RAI. 
O tremor foi sentido por 20 
segundos na capital, Roma, e 
também no Vaticano. O terre-
moto ocorreu a apenas 10 km 
da superfície e a 76 km a su-
deste de Perugia, às 3h36 do 
horário local – 22h36 desta 
terça, no horário de Brasília. 
Minutos depois, outro tremor, 

de magnitude 4,6, sacudiu 
Rieti, na mesma região.

Réplicas
O terremoto principal 

foi seguido por um outro, de 
magnitude 3,9, às 3h41, perto 
de Norcia, na província de Pe-
rugia, com epicentro a 7 km 
de profundidade.

Ao menos 160 réplicas 
foram registradas no centro 

da Itália depois do forte ter-
remoto desta madrugada, 
informou o Instituto Italia-
no de Geofísica, de acordo 
com a EFE. Um porta-voz do 
primeiro-ministro italiano, 
Matteo Renzi, afirmou que o 
governo monitora a situação, 
mas ainda não deu mais in-
formações sobre o tremor.

Em nota, o governo bra-
sileiro expressou sua solida-

riedade aos familiares das 
vítimas e ao governo da Itália. 
A Embaixada e o Consulado-
-Geral brasileiros em Roma 
estão monitorando a situação.

Outros terremotos
 Em 29 de maio de 2012, 

terremotos de magnitude 5,6 
e 5,8 atingiram Emilia Ro-
magna, no norte do país, e 
deixaram 15 mortos e 4 desa-

parecidos. Várias cidades ti-
veram danos e 5 mil pessoas 
tiveram de deixar suas casas.

Dias antes, em 20 de 
maio de 2012, um tremor de 
magnitude 5,9 também no 
norte da Itália, em Bonde-
no, deixou seis mortos e 50 
feridos. Em 2009, tremor de 
magnitude 6,3 deixou mais 
de 300 mortos na região de 
L’Aquila.

As equipes de resgate continuam as buscas nos escombros em cidades italianas mais atingidas pelo forte terremoto, que atingiu 6,2 graus na escala Richter

Brasileira sai ilesa e relata drama

A brasileira Alessan-
dra Ribeiro, que mora em 
Cesenatico, na região de 
Emília-Romanha, relatou à 
Agência Brasil os momentos 
de tensão que passou ao ser 
acordada de madrugada por 
causa do terremoto que atin-
giu a região central da Itália 
ontem, provocando a morte 
de 159 pessoas, de acordo 
com dados confirmados pe-
las autoridades.

Apesar de estar a cerca 
de 150 quilômetros do epi-
centro do tremor, registrado a 
2 km da cidade de Accumoli, 
Alessandra, de 50 anos, con-
tou que ela e sua família le-
varam um susto por volta das 
3h30 da madrugada, quando 
acordaram com as camas cha-
coalhando.

“Acordei com a cama ba-
lançando, pois eram 3h36 da 
manhã aqui na Itália. Imagino 
como foi lá na região”, disse 
ela, que é casada com um ita-
liano e tem dois filhos, de 20 
e 17 anos. “Terrível”, foi a pa-
lavra que usou para descrever 

a sensação de despertar em 
meio ao tremor. Diversas pes-
soas passaram o resto da noi-
te de pijama nas ruas.

Há 16 anos na Itália, 
Alessandra disse ter diver-
sas memórias de tremores 
na região, mas que o dessa 
terça-feira foi um dos mais 
fortes terremotos de que 
consegue se lembrar. Ela 
recordou de como a cidade 
de Áquila, na mesma região, 
também ficou destruída em 
2009, com a morte de mais 
de 300 pessoas.

“São casas muito velhas, 
geralmente feitas com mate-
riais antigos, como pedras e 
muita coisa antiga, que ge-
ralmente não aguentam esse 
tipo de terremoto. É por isso 
que a cidade acabou toda”, 
disse ela sobre as caracte-
rísticas das construções na 
região em que mora e, mais 
especificamente, em refe-
rência à Vila de Amatrice, 
onde houve o maior número 
de mortes.

Algumas vilas, como 
Amatrice e Arquata del 
Tronto, ficaram reduzidas 
a escombros, praticamente 

sem nenhuma construção de 
pé. O alto poder destrutivo 
do tremor foi atribuído ao 
fato de seu epicentro ter sido 
registrado a apenas 4 quilô-
metros da superfície, numa 
região montanhosa, em que 
muitas construções encon-
tram-se assentadas em ter-
renos inclinados.

Um número ainda não 
especificado de pessoas conti-
nua sob os escombros. Diver-
sas estradas foram obstruídas 
por pedras, o que dificulta os 
trabalhos de resgate. Algumas 
localidades também tiveram 
suas instalações hospitalares 
inutilizadas.

Da Agência Ansa 

A Embaixada do Brasil na Itália ain-
da não recebeu informações de brasi-
leiros que possam estar entre as vítimas 
do terremoto que atingiu o país nessa 
quarta-feira. As informações são da 
Agência Ansa.

Em declarações à agência, represen-
tantes da embaixada disseram que, até 
o momento, não houve notícias de bra-
sileiros entre mortos ou feridos. “Mas 

estamos acompanhando, porque a si-
tuação está evoluindo”, disseram. O te-
lefone da embaixada do Brasil em Roma 
é +39 06.683981 e o e-mail de contato, 
brasemb.roma@itamaraty.gov.br.

O tremor de terra atingiu as regiões 
do Lazio e de Marcas, ambas no centro 
da Itália. O balanço oficial de mortos 
não foi confirmado ainda, mas os rela-
tos indicam mais de 38 vítimas. Dezenas 
de pessoas estão desaparecidas entre os 
escombros.

Da Agência Ansa 

Em sua audiência geral dessa quar-
ta-feira, o papa Francisco manifestou 
“grande dor” pelo terremoto que “de-
vastou zonas inteiras e deixou mortos 
e feridos” na região central da Itália. 
O pontífice disse ter ficado “fortemen-
te comovido” ao saber que a cidade de 
Amatrice foi destruída e que há crianças 
entre os mortos.

“Exprimo minha proximidade às 
pessoas presentes em todos os lugares 
atingidos pelo tremor, a todas as pes-

soas que perderam entes queridos e 
àquelas que ainda se sentem afetadas 
pelo medo”, acrescentou.

 A Conferência Episcopal Italiana 
determinou a imediata destinação de 1 
milhão de euros (R$ 3,66 milhões) para 
as operações de socorro nas áreas atin-
gidas pelo terremoto. O dinheiro será 
usado para cobrir necessidades especiais 
e atender às primeiras emergências. A 
entidade também fará uma arrecada-
ção em todas as igrejas do país em 18 
de setembro, quando ocorre o 26º Con-
gresso Eucarístico.

Papa Francisco manifesta “grande dor”

Embaixada do Brasil descarta mortes

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

 

Mianmar (AE) - Um forte 
terremoto de magnitude preli-
minar 6,8 graus na escala Richter 
sacudiu a região central de 
Mianmar ontem, de acordo com 
as autoridades. Ainda não há in-
formações de mortos ou feridos.

 De acordo com o Serviço 
Geológico dos Estados Unidos 
(USGS, na sigla em inglês), o 
terremoto ocorreu na tarde de 
hoje (no horário local) e que seu 
epicentro foi a 25 quilômetros 
de Chauk, uma região a oeste da 
antiga capital de Bagan.

 O serviço geológico infor-

mou ainda que o tremor foi lo-
calizado relativamente muito 
abaixo da superfície da Terra, a 
uma profundidade de cerca de 
84 quilômetros. Terremotos pro-
fundos geralmente causam me-
nos danos à superfície.

 Segundo Myo Thant, o se-
cretário-geral do Comitê para 

Terremotos de Mianmar, outras 
áreas do país aparentemente 
não foram tão afetadas e não 
há registros de mortes. Apesar 
disso, um registro de morte foi 
relatado pelo policial Htay Win 
em Pakokku, cidade a 70 quilô-
metros do epicentro. 

 O tremor também foi senti-

do a centenas de quilômetros de 
distância na capital da Tailândia, 
Bangcoc, e em cidades da Índia.

Ao menos 94 pagodas fo-
ram danificadas, segundo o Mi-
nistério de Assuntos Religiosos 
e Culturais. Bagan tem mais de 
2,2 mil estruturas que datam do 
século X ao XIV. 

Tremor abala Mianmar, mas não houve vítimas
magnitude 6,8 graus

Da Agência Estado

“Acordei com a 
cama balançando, 
pois eram 3h36 
da manhã aqui 
na Itália. Imagino 
como foi lá na 
região”
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Segurados da Previdência 
recebem hoje a primeira 
parcela do 130 salário
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Projeto São Francisco
Na madrugada dessa 

terça-feira (23), 50 papa-
gaios foram devolvidos à 
natureza no Sertão nordes-
tino. As aves foram resga-
tadas ao longo das obras do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco pelo Centro 
de Conservação e Manejo de 
Fauna da Caatinga (Cemafau-
na) e vão se juntar a outros 
116 mil animais já reabilita-
dos e reintegrados à vida sel-
vagem. Entre eles veados, co-
bras, aves, tatus e calangos. 
Essas ações são possíveis 
graças a uma parceria do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal, executor da maior obra 
de infraestrutura hídrica do 
País, e a Universidade Fede-
ral do Vale do São Francisco, 
responsável pelo Centro de 
Conservação.

O trabalho realizado 
pelo Cemafauna já resgatou 
mais de 133 mil animais de 
várias espécies, sendo três 
em extinção: um gato do 
mato, um mocó da caatin-
ga e um gato mourisco - os 
três animais em reabilitação 
no Centro. O processo inclui 
tratamento, alimentação e 
preparação, por meio da uti-
lização de várias estruturas: 
viveiros, jaulas, salas, labora-
tórios e clínicas veterinárias. 
Um trabalho que conta com a 
parceria do Ministério da In-
tegração Nacional.

“É possível fazermos 
uma obra do tamanho do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com responsa-
bilidade ambiental”, afirma a 
coordenadora de Programas 
Ambientais do Ministério da 
Integração, Elianeiva Odisio. 
“O Ministério da Integração 
Nacional está preocupado 
com a conservação da fauna 

e desenvolve ações para mi-
nimizar os impactos da obra 
nos animais silvestres. Até o 
momento, já foram resgata-
dos mais de 133 mil animais 
silvestres, sendo que 116 mil 
já foram reabilitados e devol-
vidos à natureza”.

 As aves foram transfe-
ridas no último mês (27) do 
Centro para um viveiro de 
ambientação em área conser-
vada em Salgueiro (PE). Se-
gundo o biólogo, Yuri Valença, 
a soltura monitorada é o pri-
meiro passo para que as aves 
possam retornar à natureza.  
“O intuito é possibilitar que 
os animais se acostumem ao 
ambiente, ao visual, ao chei-
ro e também reconhecer se 
ainda há possíveis predado-
res por aquela área. A média 
de reabilitação de um animal 
é de oito meses. Depois da 
soltura ainda monitoramos 
esses bichos, verificando se 
estão se alimentando corre-
tamente, se estão voando da 
forma adequada”.

O biólogo ressalta a ne-
cessidade do apoio da popu-
lação no processo de soltura 
dos animais. “Nessa parte do 
monitoramento nós vamos 
de casa em casa para expli-
car aos moradores os cui-
dados necessários, que eles 
não devem domesticar esses 
animais e que nós, da equipe 
do Cemafauna, estamos aqui 
acompanhando de perto a 
adaptação. Também fazemos 
palestras e capacitações à 
comunidade para promo-
ver a integração com o meio 
ambiente, com consumo res-
ponsável”, explica.

Com investimentos de 
R$ 8,9 milhões do Ministé-
rio da Integração Nacional, 
o Centro de Conservação e 

Cemafauna reintegrou 116 mil animais à natureza

Trabalho paralelo à obra do Projeto de Integração do Rio São Francisco já resgatou e reabilitou  à vida selvagem 116 mil animais

Manejo de Fauna da Caatinga 
(Cemafauna) está localizado 
na Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (Uni-
vasf), em Petrolina (PE). A 
instituição é responsável pe-
las ações do Centro, que des-
de 2008, realiza estudos de 
inventário, resgate e moni-
toramento da fauna silvestre 
nas áreas de influência direta 
e indireta do projeto, nos ei-
xos Norte e Leste do Projeto 
São Francisco.  O Cemafauna 
conta ainda com outras uni-
dades: Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (Cetas), 
Núcleo de Ecologia Molecu-
lar (Necmol), Núcleo de Eco-
logia de Água Doce (Necad), 
centro de visitantes e Museu 
de Fauna da Caatinga.

 A estrutura faz parte do 
Programa de Conservação 
de Fauna e Flora - um dos 
38 programas ambientais do 
Projeto São Francisco - que 
monitora a biodiversidade 
vegetal e animal presen-
tes na região das obras do 
projeto nos estados de Per-
nambuco, Ceará e Paraíba. 

As ações têm possibilitado o 
conhecimento profundo da 
fauna e flora do bioma Caa-
tinga, além de minimizarem 
os possíveis impactos pro-
vocados pela implantação 
da  obra da Integração do Rio 
São Francisco.

 
Visitação pública
O Museu de Fauna da Caa-

tinga, uma das unidades do Ce-
mafauna, oferece suas coleções 
científicas, focadas nos animais 
que compõem o bioma, à visi-
tação pública. Painéis sensíveis 

ao toque mostram diferentes 
trechos do Projeto São Fran-
cisco e os animais encontrados 
em cada local.

Os visitantes assistem a 
palestras sobre os mais diver-
sos temas, desde a atuação do 
Cemafauna até o tráfico de ani-
mais silvestres e peçonhentos. 
As visitas em grupos - no má-
ximo 50 pessoas - devem ser 
agendadas pelo telefone (87) 
2101-4818 ou pelo e-mail 
museu.cemafauna@univasf.
edu.br. São realizadas de terça 
a sexta-feira, das 9h às 11h.

“Sem Feminismo 
Não Há Agroecolo-
gia”. É a partir dessa 
temática que a Arti-
culação do Semiárido 
Paraibano (ASA-PB) 
realizou na última ter-
ça-feira uma oficina 
de formação sobre as 
relações de gênero. A 
atividade aconteceu 
no Hotel Day Camp, 
em Campina Grande, 
reunindo cerca de 50 
pessoas, entre elas 
comunicadoras e co-
municadores, agricul-
toras e agricultores 
familiares,  assessoras 
e assessores técnicos e 
coordenadoras e coor-
denadores das organi-
zações que fazem par-
te da rede.

Vários depoimentos 
e trocas de experiências 
foram relatadas pelos 
participantes, onde se 
identificou as diversas 

formas de machismo 
e violência contra as 
mulheres. A coorde-
nadora da ASA-PB, 
Glória Araújo, ressal-
tou a importância do 
tema para a convivên-
cia com o Semiárido. 
“Esse encontro é fruto 
de um processo que a 
gente vem construin-
do na ASA desde 2008, 
quando a gente fez o 
primeiro encontro de 
mulheres.  E, naquele 
momento, a gente viu 
a necessidade e refletiu 
que para a transforma-
ção social é fortalecer a 
agroecologia e o femi-
nismo. A gente precisar 
debater esse tema com 
homens e mulheres”, 
afirmou. A oficina de 
formação sobre relações 
de gêneros prosseguiu 
ontem à tarde com a di-
nâmica dos carrocéis de 
experiências territoriais 
e se encerrarou nessa 
quarta, 24.

ASA realiza oficina 
de formação em CG

RELAÇÕES DE GÊNERO

ASA Paraíba
Tapeba, Tabajara, Poty-

guara, Pitaguary, Tremembé, 
Anacé, Kanindé, Tapuia-Ka-
riri, Jenipapo-Kanindé, Kala-
baça, Tapuia, Kariri, Gavião e 
Tupinambá. Pelos próximos 
três anos, estas 14 etnias do 
Ceará serão apoiadas pelas 
ONGs Esplar e Adelco (Asso-
ciação Para Desenvolvimen-
to Local Co-produzido) no 
projeto “Fortalecendo a Au-
tonomia Político-organizati-
va dos Povos Indígenas”.

As duas instituições cria-
ram o projeto de promoção 
da democracia e dos Direitos 
Humanos, o trabalho foi ago-
ra aprovado e receberá finan-
ciamento da União Europeia. 
Com ele, cerca de 300 líderes 
indígenas participarão de 
cursos sobre Direitos, Políti-
ca e Controle Social; Gestão 
e Fortalecimento Institucio-
nal e também  Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos, 
entre outros. A cooperação 
resultará também na realiza-
ção de assembleia dos povos 
indígenas e na publicação 
um dossiê sobre violação 
dos seus direitos. Integrantes 
da Coordenação das Organi-

zações e Povos Indígenas do 
Ceará (COPICE), Articulação 
das Mulheres Indígenas do 
Ceará (AMICE), Comissão da 
Juventude Indígena do Ceará 
(COJICE) estiveram presentes 
em reunião na sede do Es-
plar dia 5 de agosto. As três 
instituições representam os 
povos indígenas, mobilizam 
para protestos e retomadas 
de território e intervêm em 
questões políticas e jurídicas.

Thiago, professor indí-
gena e descendente da et-
nia Anacé do município de 
Caucaia, avalia que as orien-
tações para elaborar proje-
tos de captação de recursos 
serão úteis às entidades. “A 
gente tem dificuldades de 
se representar e vai levando 
sem condições financeiras e 
jurídicas, esse projeto é bem-
vindo”, afirmou.

Weibe, líder do povo Ta-
peba, disse que atualmente as 
organizações indígenas pre-
cisam de documentação e ca-
dastros nos órgãos públicos 
e informou que os processos 
de delimitação de terras indí-
genas no Ceará estão parados 
durante o Governo do presi-

dente interino Michel Temer. 
Ele é integrante da COPICE e 
conta que a instituição é mui-
to requisitada em processos 
judiciais.“Todo dia a gente se 
preocupa com uma coisa di-
ferente, mas somos poucos”, 
afirma. Para ele o projeto 
“vem em bom momento e vai 
colaborar significativamente 
para a organização interna”. 

A presença de jovens ín-
dios e índias no trabalho de 
preservação, valorização da 
cultura e na busca por direi-
tos também será objetivo do 
projeto. Ainda que seja difícil 
conciliar o trabalho, os estu-
dos e as ações da militância, 
Cassimiro, jovem Tapeba, 
estudante de Engenharia e 
membro da COJICE, diz que 
eles e elas têm comissão e 
planejam como conseguir 
benefícios do Fundo Brasil 
dos Direitos Humanos para 
suas comunidades.

Índias organizadas
Mulheres indígenas se-

rão incentivadas a participar 
de espaços políticos e pres-
sionar por ações de combate 
à violência contra a mulher. 

Magnólia Said, advogada e 
sócia do Esplar, é uma das au-
toras do projeto e conduzirá 
as discussões sobre gênero 
entre mulheres e homens 
indígenas. Ana Clécia Souza 
Nascimento é representante 
das índias e índios pitaguary 
e identifica na sociedade “um 
olhar preconceituoso por ser 
mulher e ser indígena”, o que 
afeta autoestima delas. Ela 
também participa de encon-
tros da ONU Mulheres e in-
centiva o engajamento femi-
nino na política. 

“Mulher pode dar sua 
contribuição e fazer a dife-
rença. Às vezes, sua autoesti-
ma está baixa e ela não perce-
be sua potência”, diz Clécia.

Clécia denuncia a falta de 
assistência de saúde nos ter-
ritórios indígenas, um ponto 
que precisa de pressão social 
para ser resolvido. “Mulheres 
hoje morrem por omissão de 
socorro, elas não têm acesso 
sequer a exames”, diz. Como 
forma de reprimir violência 
de gênero, o projeto levará 
as participantes para visitar 
equipamentos públicos de 
proteção à mulher.

Projeto sobre Direitos, Política e 
Controle Social envolverá 14 etnias 

POVOS INDÍGENAS

FOtO: Reprodução/Internet
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Segunda parte será paga 
na folha de novembro, 
diz a Previdência Social 

Segurados recebem a 1a parcela hoje
13º sALáRio

O pagamento da pri-
meira parcela do abono 
anual, conhecido como 13º, 
dos segurados da Previ-
dência Social, começa hoje, 
quando se iniciam os de-
pósitos da folha de agosto. 
A segunda parte será paga 
na folha de novembro na 
qual, se for o caso, incide 
o desconto do Imposto de 
Renda.

Os segurados que rece-
bem até um salário-mínimo 
e possuem cartão com final 
1, desconsiderando-se o 
dígito, terão o pagamento 
liberado a partir hoje (25). 

Já os segurados que 
recebem acima do salário-
-mínimo terão os benefícios 
creditados a partir do dia 1º 
de setembro. O pagamento 
da folha de agosto e a anteci-
pação do 13º serão deposita-
dos até o dia 8 de setembro.

Direito ao benefício
A Previdência Social 

vai usar mais de R$ 18 bi-
lhões para o pagamento da 
primeira parcela da gratifi-
cação a mais de 29 milhões 
de benefícios. Por lei, tem 
direito ao 13º quem, duran-
te o ano, recebeu benefício 
previdenciário como apo-

FoTo: Internet

Cleo Pires recebe 
críticas à campanha

Depois de “representar” a pa-
ratleta Bruna Alexandre na campanha 
“Somos Todos Paralímpicos”, ao lado 
de Paulo Vilhena, e enfrentar muitas 
críticas nas redes sociais, Cleo Pires 
esbravejou e deu uma resposta áci-
da em suas redes sociais.  “Nós em-
prestamos nossa imagem para gerar 
visibilidade. E é isso que a gente está 
fazendo. Meu Deus!”, disse em vídeo 
no Instagram. “Se não gostam porque 
são hipócritas, problema de vocês”, 
completou. Ela e Paulo Vilhena apare-
ceram como se tivessem deficiências 
físicas e causaram polêmica. Muitos 
internautas apontaram o mau gosto 
da iniciativa e disseram que faltou 
representatividade. 

Bella Thorne assume 
bissexualidade

A atriz Bella Thorne, conheci-
da por atuar em filmes como Amity-
ville, Alvin e os Esquilos e Juntos e 
Misturados revelou sua bissexuali-
dade na última terça-feira, 23. Bella 
fez a revelação por meio de sua con-
ta no Twitter, quando um usuário 
lhe perguntou: “Você é bissexual?”. 
Sua resposta foi simples e objetiva: 
“Sim”. Ela também postou algumas 
fotos beijando uma mulher em suas 
redes sociais, e agradeceu o apoio 
que recebeu: “Gostaria de agrade-
cer pelos tweets de aceitação de 
todos. Eu amo vocês, pessoal <3 <3 
<3 #Orgulho”.

Leal faz strip-tease 
e faz sucesso 

Se no primeiro capítulo de 
Justiça foi Marina Ruy Barbosa a 
grande estrela, no segundo o posto 
de rainha foi tomado por Leandra 
Leal. Sua persongem, Kellen, fez 
um strip-tease para o marido e, 
poucos minutos depois, a atriz ga-
nhou centenas de elogios nas redes 
sociais. Comentários elogiando o 
corpo, a atuação e, principalmente, 
a barriga de Leandra foram os mais 
recorrentes no Twitter. Mas não foi 
apenas ela que ganhou o coração 
dos telespectadores. Mais uma vez, 
Adriana Esteves fez sucesso por 
seu trabalho na televisão e sua per-
formance foi comparada à persona-
gem Carminha, de Avenida Brasil.

Vereadores são 
presos em sP

Cerca de 1,3 mil pessoas fo-
ram contratadas por meio de fraudes 
em Carapicuíba, na Grande São Paulo, 
segundo apuração do Ministério Pú-
blico de São Paulo. A ex-secretária 
municipal de Administração Elaine 
Cristina Pereira foi presa e cinco ve-
readores acusados de participar do 
esquema para empregar apadrinha-
dos na administração pública mu-
nicipal tiveram a prisão preventiva 
decretada ontem (23). Um já estava 
preso por outro processo.

Grávida é enforcada
até a morte em MG

Uma trama envolvendo seis 
pessoas seria a explicação para 
o mistério envolvendo a morte de 
Greiciara Belo Vieira, de 19 anos, 
em Ituiutaba, na região do Triângu-
lo Mineiro. Em entrevista na tarde 
da última terça-feira,  a Polícia Civil 
apresentou quatro pessoas que já 
foram presas, estando outras duas 
foragidas. O corpo da jovem que 
estava grávida de oito meses foi lo-
calizado no último domingo, boiando 
em uma represa. Sua barriga estava 
aberta, e o bebê foi achado horas 
depois ainda vivo em uma residência 
da cidade. Uma mulher de 31 anos, 
que inventou uma falsa gravidez 
para segurar o namorado rico, teria 
planejado o sequestro da gestante 
para retirar o seu bebê. Uma travesti 
foi quem indicou e enganou a vítima.

sentadoria, pensão por mor-
te, auxílio-doença, auxílio-
-acidente, auxílio-reclusão 
ou salário-maternidade. No 
caso de auxílio-doença e sa-
lário-maternidade, o valor 

do abono anual será pro-
porcional ao período rece-
bido. Aqueles que recebem 
benefícios assistenciais 
(Benefício de Prestação 
Continuada da Lei Orgâni-

ca da Assistência Social – 
BPC/LOAS e Renda Mensal 
Vitalícia – RMV) não têm 
direito ao benefício.  Con-
fira a tabela com o total de 
recursos do adiantamento 

do 13º nos estados e o ca-
lendário de pagamento de 
benefícios com todas as 
datas. É possível acompa-
nhar também o extrato de 
pagamentos.

FCJA presta 
homenagem 
a historiador 
nesta 5ª feira 

A programação do cente-
nário do professor José Pedro 
Nicodemos acontecerá, nesta 
quinta-feira (25), na Funda-
ção Casa de José Américo, às 
17h. A professora Elza Régis 
de Oliveira fará palestra sobre 
o tema “Pedro Nicodemos e a 
História do Brasil de Frei Vi-
cente do Salvador”, seguida de 
debate pelo professor Ângelo 
Emílio da Silva Pessoa.

A solenidade será presi-
dida pelo professor Damião 
Ramos Cavalcanti, presidente 
da Fundação Casa de José Amé-
rico. A filha do homenagea-
do,  professora Raquel Arcover-
de Nicodemos da Costa, falará 
em nome da família.

Natural de Ribeirão 
(PE), o professor e historia-
dor José Pedro Nicodemos 
faleceu dia 14 de abril de 
2002. Foi membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico 
da Paraíba. Ocupou o cargo 
de promotor público, mas 
ao afastar-se das atividades 
forenses dedicou-se exclusi-
vamente ao ensino, particu-
larmente ao Ensino Médio e 
Superior. No magistério su-
perior iniciou sua carreira na 
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, onde ministra-
va aulas nos Cursos de Histó-
ria e Geografia, de Pedagogia 
e de Letras. Também ensinou 
Economia Social e Direito So-
cial na UFPB.

Na Universidade integrou 
durante três mandatos o Con-
selho Universitário e dirigiu 
o Departamento Cultural da 
UFPB. Foi membro do Conse-
lho Estadual de Educação. Na 
Universidade integrou duran-
te três mandatos o Conselho 
Universitário e dirigiu o De-
partamento Cultural da UFPB. 
Foi membro do Conselho Esta-
dual de Educação.

O que é patrimônio mate-
rial e imaterial? Qual o papel do 
Iphaep na preservação do patri-
mônio histórico, arquitetônico 
e cultural das cidades? Qual a 
importância de se preservar o 
Centro Histórico de João Pessoa 
e das outros 14 municípios pa-
raibanos do interior que têm o 
perímetro histórico delimitado 
e tombado? Como preservar o 
patrimônio de sua escola? Esses 
foram alguns dos temas aborda-
dos na palestra realizada ontem 
pela manhã, na Escola do Carmo 
de Miranda, em Jaguaribe, pelo 
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico do Estado da Pa-
raíba. Na ocasião, o professor 
e historiador Edvaldo Lira, da 
equipe da CAHAC - Coordena-
doria de Assuntos Históricos, 
Artísticos e Culturais - , conver-
sou sobre educação patrimonial 
com cerca de 50 alunos (entre 15 
e 18 anos), além de supervisores 
e coordenadores, do Ensino Pro-
fissionalizante do Curso de Se-
cretariado. 

A palestra durou uma hora, 
contando com a participação 
do técnico Jefferson Dantas, e 
abordou, ainda, outras questões 
patrimoniais: o processo de res-
tauração do painel azulejar do 
Palácio da Redenção - um bem 
datado de 1912, que foi recupe-
rado pela restauradora Piedade 
Farias e o técnico Luiz Carlos 
Kehrle, do Iphaep, e uma equi-
pe da construtora de Carlomano 
Abreu - e o lançamento do jornal 
Parahyba, o boletim informativo 
do Instituto Estadual, que terá 
periodicidade trimestral, com o 
objetivo de divulgar o patrimô-
nio, a arquitetura e a cultura 

da Paraíba junto à comunidade. 
Segundo o palestrante Edvaldo 
Lira, a didática utilizada - da 
pergunta ser feita de maneira 
instantânea à abordagem da 
questão - se mostrou positiva. 
“Alunos e professores tiveram a 
chance de fazer intervenções em 
tempo real. E isto permitiu uma 
resposta mais rápida às dúvidas, 
já que o método usual, de se fa-
zer as perguntas somente no fi-
nal, leva, na maioria das vezes, a 
pessoa a esquecer o que foi dito 
no início”, avaliou o professor.

A professora Ana Monteiro 
destacou que a atividade é de 
extrema importância, para que 
haja uma participação mais efe-
tiva do alunado no tocante à co-
nhecer e preservar o patrimônio 
da cidade e da escola. “Nossos 
alunos já vêm tendo aula sobre 
patrimônio, para que tenham 
consciência de preservar e iden-
tificar os tipos de patrimônio 
existentes: dentro e fora de 
casa”, disse a mestra. “No ano 
passado, nossos alunos partici-
param de uma palestra ofere-
cida pelo Iphaep. Hoje, resolve-
mos apresentar nossa escola do 
Iphaep”, explicou a professora 
Ístria Maria Alves. 

Para o aluno Eliazar Lima, a 
palestra veio no momento cer-
to, pois a escola foi reformada 
recentemente. Ele disse: “Essa 
palestra é uma forma de incen-
tivar a nós, alunos, a cuidar bem 
do nosso patrimônio, pra não 
depredar, não pichar, para que 
conserve. Pois, se agente não 
cuidar, ninguém vai cuidar por 
nós”.  

Projeto Escolar 
A ação educativa do Gover-

no do Estado, através do Iphaep, 
integrou-se ao projeto “Conser-

vação do Patrimônio Público”, 
que vem sendo desenvolvido, 
desde o início deste ano, pela 
Escola Estadual Maria do Carmo 
Miranda.  “A falta de consciên-
cia política e cultural da comuni-
dade escolar é fator que merece 
destaque para o trabalho que 
pretendemos realizar na Esco-
la, com relação à conservação 
do patrimônio escolar e, conse-
quentemente, público”, explica 
a gestora geral Rosélia Maria 
Seixas. 

Para ela, a problemática 
está em evidência não somen-
te na escola, mas na socieda-
de em que vivemos. “Portanto, 
pretendemos minimizá-los, para 
que possamos formar cidadãos 
conscientes dos seus direitos e 
deveres, ao mesmo tempo em 
que estimulamos para que pos-
sam ser agentes multiplicadores 
de uma mudança de paradigmas 
com relação aos hábitos e atitu-
des e possam ser, também, pro-
tagonistas desta ação em bene-
fício da escola, da comunidade e 
sociedade que estão inseridos”. 

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figueirêdo, 
revelou que, desde o ano passa-
do, o projeto de educação patri-
monial vem sendo um dos eixos 
programáticos do trabalho rea-
lizado pelo Instituto junto à co-
munidade paraibana. “Os técni-
cos estiveram, inicialmente, em 
várias escolas de João Pessoa. 
Agora, eles vêm  agendando, 
também, as visitas ao interior. 
Recentemente, nossa equipe es-
teve em Bananeiras, realizando 
a “Formação para Professores”, 
dentro da programação da II Se-
mana do Patrimônio Cultural da 
Paraíba, que aconteceu entre os 
dias 15 a 19 de agosto, na capi-
tal e no interior do Estado”.    

Iphaep debate tema com alunos
PATRiMÔNio MATERiAL E iMATERiAL

Thamara Duarte
Especial para A União

Tem direito ao 130 a pessoa que recebe benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-acidente
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Três parques eólicos vão se instalar na PB até 2017

Energia limpa
Estamos numa época em 

que toda a sociedade está vol-
tada para discussões e ações 
que preservem o meio am-
biente e reduzam os impactos 
ambientais. Neste contexto, 
entidades e empresas têm 
abraçado a causa e por isso 
estão buscando apoiar inicia-
tivas e empreendimentos que 
permitam alcançar resulta-
dos favoráveis no tocante aos 
cuidados ambientais.

Um exemplo disso é a 
implantação de um comple-
xo composto por três Par-
ques Eólicos na Paraíba, nos 
municípios de Santa Luzia, 
São José de Sabugi e Junco 
do Seridó, denominados Ca-
noas, Lagoa 1 e Lagoa 2, com 
um total de 45 aerogerado-
res e potência instalada total 
de 94,5 MW.

 As obras estão sendo 
executada pela empresa For-
ça Eólica do Brasil, com o 
apoio do Sistema Federação 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba (FIEP) através do 
Departamento Regional do 
Senai  da Paraíba em Rede 
Nacional com o Departamen-
to Regional do Senai  da Bah-
ia.

O atendimento através 
da Rede Senai  de Meio Am-
biente entre os Departamen-
tos Regionais dos Estados da 

Paraíba e Bahia tem como 
objetivo elaborar e executar 
o Programa de Comunicação 
Social, um dos fatores pri-
mordiais para a implantação 
e operacionalização dos par-
ques eólicos. Este atendimen-
to em rede possibilita a ex-
pansão da atuação do Senai e 
aos Departamentos Regionais 
de contribuírem com a indús-
tria ofertando serviços em 
que eles têm expertise e, por 
isso, são reconhecidos como 
referência nacional.

Para o Senai /PB esta é a 
oportunidade de contribuir 
para o desenvolvimento do 
Estado participando efeti-
vamente do processo dos 
Parques Eólicos como uma 
das entidades prestadoras 
de serviços do empreendi-
mento que, sem dúvida, terá 
repercussão nacional depois 
de concluído.

Comunicação
O Programa de Comuni-

cação Social que está sendo 
elaborado em Rede Nacio-
nal pelo Senai  da Paraíba 
e Bahia tem a finalidade de 
ser um canal de comunica-
ção entre os stakeholders e 
a empresa Força Eólica do 
Brasil, visando transmitir as 
informações relacionadas 
ao empreendimento para a 
sociedade e, ao mesmo tem-
po, servir como mecanismo 
de ouvidoria para a comu-

Servidores públicos 
não sacaram abono

Cerca de 260 mil servidores 
públicos ainda não fizeram o saque do 
abono salarial do ano-base 2014. O 
valor é de até um salário-mínimo (R$ 
880) e está disponível em qualquer 
agência do Banco do Brasil até o dia 
31. O recurso não sacado é devolvido 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Têm direito ao abono salarial 
os servidores públicos que tenham 
exercido atividade remunerada du-
rante pelo menos 30 dias em 2014. 
Também é deve estar inscrito no PIS/
Pasep há pelo menos 5 anos e ter re-
cebido remuneração mensal média de 
até dois salários-mínimos. 

Preço do etanol 
sobe em 12 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em 
14 estados e no Distrito Federal e 
subiram em outros 12 na semana 
passada. Os dados são da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), compilados 
pelo AE-Taxas. No período de um mês, 
o biocombustível caiu em 13 estados 
e no Distrito Federal, subiu em outros 
12 e ficou estável no Maranhão. Em 
São Paulo, principal Estado produtor 
e consumidor, a cotação caiu 0,26% 
na semana, para R$ 2,286 o litro, e no 
período de um mês acumula alta de 
3,11%. Na semana, o maior avanço 
das cotações foi registrado no Ama-
zonas (3,16%).

Vendas do varejo 
caem 7,2% em julho

As vendas do varejo recua-
ram 7,2% em termos reais em 
julho na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, segundo o 
Instituto para Desenvolvimento do 
Varejo (IDV). A entidade, que reúne 
grandes redes de varejo do Brasil, 
considerou que o desempenho tem 
sido impactado pelo cenário ma-
croeconômico, sobretudo a inflação, 
mas avaliou que as expectativas 
pela frente são mais positivas.

Mercedes dá R$ 100 
mil e mais o PDV

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC e a Mercedes-Benz assina-
ram hoje (24) um acordo para evi-
tar demissões e também diminuir 
a quantidade de trabalhadores da 
empresa na fábrica de São Bernardo 
do Campos, na Grande São Paulo.
Pelo acordo, a empresa vai abrir 
um novo Programa de Demissão 
Voluntária (PDV), com a meta de 
atingir 1,4 mil trabalhadores. O PDV 
ficará aberto até o dia 31 de agosto 
e oferecerá um valor único de R$ 
100 mil, independente do tempo de 
casa ou do setor de atuação.

IPCA-15 fecha 
agosto em 0,45% 

O custo de vida do brasileiro 
diminuiu em agosto. Pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15), indicador que é uma pré-
via da inflação oficial, houve uma 
desaceleração de 0,9 ponto percen-
tual ao passar de 0,54% em julho 
para 0,45% neste mês. O resultado 
veio ainda abaixo da expectativa do 
mercado, que projetava uma taxa de 
0,46%. Em agosto de 2015, a taxa 
havia sido 0,43%, conforme dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) nessa 
quarta-feira (24).

Sueli de Sá
Da Fiep

A confiança do con-
sumidor subiu 2,6 pontos 
em agosto ante julho, na 
série com ajuste sazonal, 
informou nessa quarta-
feira, 24, a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). Com 
o resultado, o Índice de 
Confiança do Consumi-
dor (ICC) passou de 76,7 
pontos em julho para 
79,3 pontos em agosto, 
o maior patamar desde 
janeiro de 2015 (81,2 
pontos).

“Aproximadamente 
90% da alta da confian-
ça dos consumidores nos 
últimos quatro meses 
anteriores foi determi-
nada pela melhora das 
expectativas. Em agos-
to, no entanto, a maior 
contribuição veio do au-
mento da satisfação com 
a situação presente, um 
sinal favorável, conside-
rando que houve uma 
melhora na percepção 
dos consumidores tanto 
em relação ao mercado 
de trabalho quanto à 
situação financeira das 
famílias. O resultado dá 
maior consistência à ten-
dência de recuperação 
do ICC.”, avaliou Viviane 
Seda Bittencourt, coor-
denadora da Sondagem 
do Consumidor, em nota 
oficial.

A percepção dos 
consumidores sobre a si-

tuação presente melho-
rou pelo segundo mês 
consecutivo. Após atingir 
o nível mínimo histórico 
em junho, o Índice da 
Situação Atual (ISA) su-
biu 3,8 pontos em agos-
to, para 69,5 pontos, o 
maior patamar desde se-
tembro do ano passado 
(69,8 pontos).

As expectativas avan-
çaram pelo quarto mês 
consecutivo. O Índice de 
Expectativas (IE) cresceu 
1,6 ponto, para 86,9 pon-
tos, o maior nível desde 
dezembro de 2014 (87,2 
pontos). 

Razões
A Sondagem do 

Consumidor da FGV mos-
trou que o indicador que 
mede a satisfação com a 
situação econômica local 
foi o quesito que mais 
influenciou o avanço na 
confiança em agosto. O 
quesito subiu 3,6 pontos 
em relação a julho, para 
76,6 pontos, o maior ní-
vel desde maio de 2015 
(77,6 pontos).

Com relação às ex-
pectativas futuras, o in-
dicador que mede o grau 
de otimismo em relação 
à Situação Econômica 
Local Futura aumentou 
1,7 ponto, ao passar de 
109,9 pontos em julho 
para 111,6 pontos em 
agosto, o maior patamar 
desde setembro de 2012 
(111,9 pontos).

Confiança sobe 2,6 
pontos em agosto

CONSUMIDORES

Daniela Amorim
Da Agência Estado

Brasileiros inadimplen-
tes estão descrentes quanto 
ao reequilíbrio das finanças 
pessoais no curto prazo. Essa 
falta de perspectiva levou 
quase metade da pessoas que 
responderam a uma pesquisa 
da SPC Brasil (46%) a afirmar 
que não terá condições de 
quitar suas dívidas em atra-
so, pelo menos, nos próximos 
três meses.

Não é pra menos. Seis 
em cada dez entrevistados 
(61,2%) acreditam que a si-
tuação financeira piorou na 
comparação com o ano pas-
sado, seja em razão do endivi-
damento (24,4%), porque es-
tão desempregados (16,4%) 
ou pelo fato de a renda ter 
diminuído (20,4%). Apenas 
uma em cada cinco pessoas 
entrevistadas (20,6%) afir-
mam reunir condições de pa-
gar as dívidas integralmente 
nos próximos 90 dias.

A pesquisa concluiu 
ainda que 71,4% das pes-
soas que têm alguma dí-
vida em atraso, se tornou 
inadimplente pela primeira 
vez. Ou seja, é a primeira vez 
que teve seus nomes man-
chados em cadastro de mau 
pagadores. De acordo com a 
SPC Brasil, todas as pessoas 
abordadas relataram um 
motivo forte que as levaram 
a atrasar seus compromis-
sos. Para 28,2% dos partici-
pantes, a situação não teria 
chegado onde chegou se não 
tivessem perdido seus em-
pregos. Para 14,8%, a dimi-
nuição da renda teria sido o 
motivo que os levaram a não 
honrar seus compromissos 
financeiros na data acorda-
da com o credor.

O descontrole financei-
ro e a falta de planejamento 
orçamentário como explica-
ções para a inadimplência 
entraram numa porcenta-
gem menor na pesquisa, 
com apenas 9,6% atribuin-

do a estas respostas a ra-
zão para terem se tornado 
inadimplentes. O emprésti-
mo do nome para compras 
feitas por terceiros explica o 
nome sujo de 9,3% dos en-
trevistados. 

As principais contas 
que os devedores têm são: 
serviços básicos de água e 
luz (57,6%), cartão de loja 
(47,5%), contas de telefone 
(41,9%) e cartão de crédito 
(40,4%). Os compromissos 
que mais se encontram em 
dia, são aluguel (94,9%), pla-
no de saúde (91,8%) e con-
domínio (91,3%). Conside-
rando as contas em atraso, as 
principais estão relacionadas 
a serviços de crédito como 
empréstimo em bancos ou 
financeiras (89,6%), parce-
las do cartão de loja (83,9%), 
cartão de crédito (74,9%) e 
contas de crediário e carnês 
(68,7%). No geral, todas es-
sas pendências em atraso es-
tão nessa situação há mais de 
um ano. 

46% dos inadimplentes não 
têm como pagar seus débitos

PESQUISA DO SPC BRASIL

Em julho, a inadimplência 
com cheques alcançou em todo 
o País o menor percentual do 
ano. É o que revela o Indicador 
Serasa Experian de Cheques 
sem Fundos, que foi divulgado 
hoje (24), em São Paulo.

Em todo o País, segundo 
o indicador, a porcentagem 
de devolução de cheques 

por insuficiência de fundos 
somou 2,26% em julho, com 
1.042.209 cheques devol-
vidos e 46.134.886  com-
pensados. No mês anterior, 
1.142.456 cheques foram 
devolvidos (2,36% de devo-
luções) e, em julho do ano 
passado, houve 1.295.541 
(2,29%) de devoluções).

Para os economistas da 
Serasa Experian, no entanto, 
apesar desse ter sido o menor 

patamar de inadimplência 
com cheques do ano, ainda 
representou o segundo pior 
mês de julho desde 1991.

Por isso, eles conside-
ram que ainda é cedo para 
falar em estabilização da 
inadimplência com cheques 
já que “fatores como desem-
prego, recessão e inflação 
ainda se encontram presen-
tes no cenário econômico”, 
finalizam.

Dívidas em cheques diminuem
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Francisco Carlos de Assis
Da Agência Estado

nidade local onde ocorrerão 
as execuções das obras dos 
Parques Eólicos na Paraíba. 
A implantação dos Parques 
Eólicos de Canoas, Lagoa 1 
e Lagoa 2 está prevista para 
ser concluída no prazo de 12 
meses. 

O empreendimento de-
verá gerar impactos positi-
vos na região, a exemplo de 

maior geração de energia 
elétrica, estímulo ao desen-
volvimento econômico local 
e regional, além de geração 
de novos postos de empre-
go no Estado. Energia eólica 
é a energia que provém do 
vento, uma fonte inesgotável, 
renovável e limpa. O vento 
move as pás dos aerogerado-
res, gerando energia elétrica. 

Entre as vantagens da ener-
gia eólica estão a não geração 
de poluição, instalação em 
curto espaço de tempo, con-
vivência harmônica com ou-
tras atividades, como agricul-
tura e pecuária, além de ser 
considerado um dos métodos 
de geração de eletricidade 
menos impactantes ao meio 
ambiente.

Parques serão implantados nos municípios de Santa Luzia, são José de Sabugi e Junco do Seridó

FOTO: Reprodução/Internet



Empresários Geraldo Moura 
Ramos e Marizinha Aranha, 
desembargadores Wilson Pes-
soa da Cunha e Nestor Alves 
de Mello Filho, executivos Cel-
sinho Peixoto, Sebastião de 
Sousa Filho e Clarissa Barreto, 
Sras. Dina Nóbrega e Dora 
Santiago, médicos Anderson 
de Figueiredo Diniz e Suely 
Alves, veterinário Luiz Cadê, 
jornalista Francisco Costa. 
advogado Gerardo Aguiar, en-
genheiro Luiz Ricardo Stern.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

Poesia
O POETA parai-

bano Saulo Mendonça 
está todo prosa! Aca-
ba de ser incluído na 
antologia nacional 
“Poetas Fazendo Arte 
nas Gerais”, organizada 
pela escritora Sônia 
Imamura e lançada 
pela editora Delicatta 
em Andrelândia-MG 
e na cidade de São 
Paulo. Além disso, ele 
foi convidado para 
publicar pela Penalux 
uma seleta de setenta 
haicais de sua autoria 
a ser distribuída para 
todo o Brasil.

“Não fique triste se alguém 
lhe virar as costas. Isso 
significa apenas que essa 
pessoa não pode aguentar a 
firmeza de seu olhar”

“É de minha responsabilidade 
não ficar triste, não 
deixar ninguém me magoar, 
não deixar que nada de 
ruim me aconteça”

BOB MARLEY MARTHA MEDEIROS

    Mesa grande na última terça-feira no restaurante Blu´nelle era formada 
por militares que comemoravam a inauguração do Espaço Viver Bem, em João Pes-
soa, voltado ao atendimento à saúde física e mental dos policiais militares e seus 
dependentes. Após a solenidade, ocorrida pela manhã e conduzida pelo governador 
Ricardo Coutinho, eles foram festejar mais uma conquista para os militares, informou 
o coronel Fábio Almeida.

Feira tecnológica
COMEÇA hoje no Centro de Convenções de João 

Pessoa a Expotec 2016, uma realização da Associação 
Nacional Para Inclusão Digital envolvendo web, robótica, 
educação, software livre e desenvolvimento.

Nesta edição, o Iesp marca forte presença com 
estande apresentando uma programação extensa 
através de oficinas, mesas redondas, painéis e organização 
de jogos e campeonatos.

   Vem aí o I Feirão Imóvel Melhor que vai reunir no Forrock, do dia 15 a 18 de 
setembro, cerca de 25 imobiliárias oferecendo mais de 200 empreendimentos, 
localizaodos na Grande João Pessoa e no Litoral Sul.
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   A atleta norte-americana 
Amy Purdy 35 anos,  que recente-
mente chegou a final do “Dancing 
with the stars” nos Estados 
Unidos, será uma das estrelas da 
cerimônia de abertura dos Jogos 
Paralímpicos que começam no 
próximo dia 7 no Rio de Janeiro.
  Biamputada, pois per-
deu aos 19 anos o movimento 
das pernas por conta de uma 
menigite bacteriana, a atleta 
dançará no meio do Maracanã.

Alegria e solidariedade
FOI NO seu bonito apartamento no Altiplano que 

Cristianny Lins Sobreira recebeu amigas leais para comes 
e bebes que deixaram saudades nas que ali estiveram. 

O cardápio do almoço foi de Andréia Seixas Lemos 
que, ao lado da sócia Jussara Florentino, tem trazido 
para os eventos sociais delícias da gastronomia contem-
porânea. Tudo regado a bons vinhos e muita alegria entre 
as amigas e, como não poderia deixar de ser sempre nos 
encontros do Grupo Marieta Bernardo, a solidariedade 
é uma característica e todas trouxeram leite e mucilon 
para os idosos da Amem.

Suzana Souto Amorim e Lícia Beltrão no simpático encontro de amigas leais

Zum Zum Zum

FOTOS: Goretti Zenaide

Francy Belmont e Wanderlúcia Brito 

Sarau literário

A CONFRARIA Sol 
das Letras promove hoje, 
às 17h30 no Pátio Aca-
demos, da Academia 
Paraibana de Letras, 
mais um sarau literário, 
com homenagem à 
escritora Maria Valéria 
Rezende, radicada na 
Paraíba e laureada com o 
prestigiado Prêmio Jabu-
ti, por seu livro “Quaren-
ta Dias”.

O evento lançará 
ainda o livro “Grãos de 
Esperança - 300 haicais 
guilhermianos”, do músi-
co Wilson Guerreiro 
Pinheiro e debate em 
torno do livro “Liturgia 
do Fim”, de Marília 
Carneiro Arnaud.

FOTO: Dalva Rocha

Presenças estimadas no Paço dos Leões: Geraldo e Marise Rosa

    O professor e cientista político Antônio Lavareda e o jornalista João Paulo Castro 
lançaram esta semana em São Paulo e na próxima segunda-feira será em Recife, o livro 
“Neuropropaganda de A a Z”.

Arranjos produtivos
O GOVERNO do Estado e a Universidade Federal 

da Paraíba vão promover, de 30 de agosto a 2 de se-
tembro. um seminário para discutir o fortalecimento 
dos arranjos produtivos locais intitulado “O Futuro do 
Desenvolvimento: o Brasil, o Nordeste e a Estratégia de 
Arranjos Produtivos Locais”.

Estão envolvidos no evento as secretarias de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico, do Desenvolvi-
mento Humano, do Orçamento, Planejamento, Gestão 
e Finanças, da Casa Civil e do Desenvolvimento da Agri-
cultura e Pesca.

Os Arranjos Produtivos Locais são um conjunto de 
fatores econômicos, políticos e sociais que respeitam 
a vocação econômica da região onde se desenvolvem.

FOTO: Fabiana Gama

Esta colunista com as amigas Cristianny Sobreira e Gláucia Campos Porpino

A anfitriã Cristianny Sobreira com as amigas Ana Karina Maia e Fabiana Gama Carneiro Braga
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Surfistas paraibanos 
são destaques em 
eventos nacionais

ITAMAR SCHULLE

América, um time muito difícil
Foto: Divulgação

Técnico do Botafogo 
prevê um dos jogos mais 
complicados na Série C

O técnico do Botafogo, 
Itamar Schulle, espera um 
jogo muito difícil neste sá-
bado contra o América, por 
causa da posição do clube do 
Rio Grande do Norte na tabe-
la de classificação. Segundo 
ele, a situação do adversário é 
dramática e uma nova derro-
ta pode dar início a uma luta 
contra o rebaixamento para a 
Série D. “Temos que ter todo 
o cuidado, porque será mais 
uma decisão. Nós lutando 
para recuperar a ponta da ta-
bela, e eles para se distancia-
rem da zona de rebaixamen-
to. Nesse campeonato, não 
há jogo fácil, e agora, na reta 
final, a coisa fica ainda mais 
complicada”, disse o treinador.

Ele ainda comemora o 
pontinho conquistado no 
Piauí, na semana passada. 
“Nós tivemos atitude para sair 
duas vezes do resultado ad-
verso, e conseguir o empate. 
Jogamos diante de um adver-
sário que fazia o jogo da vida 
deles, para sair da lanterna. 
Não vencemos, mas consegui-
mos pontuar, e graças a estes 
pontinhos que conquistamos 
lá fora, estamos na posição 
que estamos na competição. 
Neste campeonato difícil e 
nivelado, o mais importante 

é somar pontos, e se manter 
na zona de classificação. Eu 
sempre digo: chegar é fácil, 
difícil é se manter, e nós esta-
mos nos mantendo na zona de 
classificação, desde o início da 
competição”, enfatizou.

Com a ausência do za-
gueiro Plínio e do volante Dja-
van, ambos suspensos porque 
levaram o terceiro cartão 
amarelo, Itamar tenta definir 
os substitutos, mas acabou ga-
nhando um outro problema, 
de última hora. André Lima, o 
provável substituto de Plínio, 
sentiu a panturrilha e está em 
tratamento médico. O treina-
dor disse que vai esperar até 
hoje para ver a recuperação 
do atleta, e se ele não puder 
treinar, não será relacionado 
para a partida. Neste caso, a 
única opção é colocar André 
Paulino ao lado de Marcelo 
Xavier.

Sobre esta mudança na 
defesa, o próprio Marcelo Xa-
vier confessa que as coisas 
ficam mais difíceis sem o Plí-
nio. “Ele vinha jogando, é um 
grande zagueiro, o nosso xe-
rife lá atrás. Mas acredito que 
quem for escalado virá com 
toda a vontade de fazer um 
grande trabalho e substituí-lo 
a altura”, disse o zagueiro. Para 
o lugar de Djavan, as opções 
são muitas. Se quiser um jo-
gador com uma melhor saída 
de bola, Itamar pode usar João 
Paulo ou Sapé. Se quiser um 
atleta com uma pegada maior, 
a opção é Henik. 

A Federação Paraibana 
de Futebol confirmou on-
tem que o Campeonato Pa-
raibano da Segunda Divisão 
começa mesmo no próximo 
domingo, conforme tinha 
prometido o presidente 
Amadeu Rodrigues, na se-
mana passada. A entidade 
enfrentou muitos proble-
mas, por causa da proibição 
de jogos desta categoria, 
nos estádios Almeidão, em 
João Pessoa, e Amigão, em 
Campina Grande, para recu-
peração dos gramados des-
tas duas praças.

Segundo a assessoria de 
imprensa da FPF, a saída en-
contrada pela entidade para 
não adiar a rodada, acaban-
do de vez com os boatos, foi 
realizar uma rodada dupla 
no CT Ivan Thomaz, no Va-
lentina de Figueiredo, em 
João Pessoa, com os jogos 
do grupo do Litoral. Na pre-
liminar, às 15h30, abrem a 
competição Internacional 
x Spartax. Em seguida, às 
18h30, o Miramar vai en-
frentar o Femar. 

No grupo do Agreste, 
como só tem apenas 2 clu-
bes, após a saída do Serrano, 
por falta de documentação, 
a rodada de abertura só será 
no dia 4 de setembro, entre 
Sport Campina e Lucena, no 
Estádio Presidente Vargas. 

No grupo do Sertão, 
que tem três equipes, o úni-

co jogo deste domingo será 
entre o Nacional de Patos 
e o Sabugy. A partida está 
programada para as 17 ho-
ras, no Estádio José Caval-
canti, em Patos.

Sub-19
A proibição de realiza-

ção de jogos no Almeidão, 
que não sejam do Campeo-
nato Brasileiro da Série C, 
acabou também afetando 
o Campeonato Paraibano 
Sub-19. A grande final, que 
estava programada para 
acontecer hoje, no princi-
pal estádio de João Pessoa, 
entre Botafogo e Auto Es-
porte, acabou tendo que ser 
adiada, e mudada de local. 

Dirigentes dos dois clu-
bes e membros da FPF se 
reuniram ontem na sede da 
entidade, para achar uma 
solução para o problema. 
Após as discussões, a solu-
ção encontrada foi realizar 
a decisão no próximo sába-
do, dia 27 de agosto, às 16 
horas, no CT Ivan Thomaz, 
no Valentina de Figueiredo.

No primeiro jogo en-
tre as duas equipes, realiza-
do no último sábado, no CT 
Ivan Thomaz, deu empate 
em zero a zero. O campeão 
terá uma premiação de R$ 
5.000,00 além da vaga para 
representar o Estado na Copa 
São Paulo de Futebol Junior, 
em janeiro de 2017. (IM)

FPF confirma abertura 
da 2a Divisão no domingo

CAMPEONATO PARAIBANO

Um time pronto para sur-
preender e conseguir o acesso 
para a elite do futebol paraiba-
no. Assim promete o Spartax, 
que ultima os preparativos para 
a estreia na Segunda Divisão do 
Campeonato Estadual, no próxi-
mo domingo, diante do Interna-
cional. A partida será às 15h30, 
no CT Ivan Tomaz, no Valentina 
Figueiredo, em João Pessoa.

Até amanhã, outros joga-
dores deverão estar com seus 
nomes publicados no BID – Bo-
letim Infomativo Diário, da CBF 
e aptos para o confronto. “O 
time tem trabalhado muito nos 
últimos dias visando uma boa 
estreia. Correndo por fora, es-

tamos legalizando os atletas, 
muitos deles oriundos de outros 
Estados”, garantiu José Moraes, 
presidente.

Ontem o time treinou no 
Juracizão, em Mandacaru, sob 
o comando do técnico Orlando 
Caulin. Alguns dos seus jogado-
res são conhecidos no cenário 
esportivo paraibano, com des-
taques para Marcílio, ex-Botafo-
go-PB; Netinho Capiau, ex-Mira-
mar; Júnior, ex-Santa Cruz-PB e 
Gaúcho, destaque do Miramar 
no Sub-19 deste ano. Outros 
atletas têm experiências em 
grandes clubes, dentre eles Elvis, 
campeão da Copa do Brasil pelo 
Santo André-SP; Anderson Lima, 
ex-Palmeiras-SP, e Talex Alexan-
dre, ex-Palmeiras e América-RN. 

O Internacional de João 
Pessoa recebeu, com alegria, 
a confirmação do início do 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, para o pró-
ximo domingo. O clube vai 
abrir a rodada, jogando às 
15h30, contra o Spartax.Para 
o diretor executivo do clube 
Eduardo Araújo, esta tem 
tudo para ser uma das com-
petições mais disputadas dos 
últimos tempos.

“Nós esperamos uma 
grande competição, e por 
isso, nos preparamos muito 
para sermos campeões. Sa-
bemos que algumas equipes 
investiram muito também, 
e o que esperamos é que o 
campeonato prossiga, sem 
nenhum problema. O tempo 
de preparação, tanto den-
tro de campo, como fora 
dele, foi suficiente para que 
as equipes entrem com o 
melhor possível, e faça uma 
competição de alto nível”, 
disse.

Para o supervisor Esquer-
dinha, a equipe está pronta 
para a estreia, e nem mesmo 
o fato de jogar com o sol for-
te das 15h30 vai atrapalhar. 
“Nós estamos prontos para 
jogar em qualquer horário, 
e em qualquer local. Os joga-
dores estão desempenhando 
nos treinos tudo aquilo que 
traçamos, e estão prepara-
dos para lutar pelo título”, 
disse o supervisor. (IM)

Spartax é um time de surpresas

Internacional 
pronto para 
fazer estreia

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jogadores do Botafogo ultimam preparativos para duelo contra equipe potiguar, no próximo sábado, no Almeidão, em João Pessoa

Foto: Marcos Lima

O Spartax tem 
intensificado os 

treinamentos 
visando um bom 

campeonato



Bandeira Olímpica chega 
ao Japão para jogos de 2020

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2016

Primeira cerimônia 
simbólica foi muito 
elogiada por japoneses

O Rio de Janeiro fi-
cou para trás, e ago-
ra a sede olímpica 
dos Jogos é mesmo 

Tóquio, que em 2020 rece-
berá o mundo para mais uma 
edição da competição. A pri-
meira cerimônia simbólica 
aconteceu na madrugada de 
ontem (horário de Brasília), 
já início da tarde em Tóquio, 
capital do Japão. A bandeira 
olímpica, que na cerimônia 
de encerramento da Olimpí-
ada do Rio no domingo foi 
entregue pelo prefeito Edu-
ardo Paes ao presidente do 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach, e 
que a repassou à governado-
ra de Tóquio, Yuriko Koike, já 
desembarcou em Tóquio.

A bandeira chegou por 
volta de meio-dia de ontem 
no aeroporto de Haneda, na 
zona metropolitana de Tó-
quio, e desceu do avião nas 
mãos da governadora. No 

avião ainda vieram repre-
sentantes do comitê organi-
zador que estiveram no Rio e 
que participaram da cerimô-
nia de encerramento. Num 
outro avião, que chegou jun-
to, vieram alguns atletas.

Durante cerimônia no 

aeroporto, a governadora 
Yuriko Koike, que assumiu o 
cargo neste mês, falou à im-
prensa que estava muito feliz 
por trazer a bandeira olímpi-
ca pela segunda vez ao Japão. 
Ela ainda disse que pretende 
fazer jogos altamente tec-

nológicos, mas com redução 
dos custos. A imprensa japo-
nesa aponta que antes eram 
previstos custos de US$ 4 bi-
lhões, e que agora já chegam 
a US$ 10 bilhões. Koike afir-
mou também que vai pedir a 
revisão das contas.

Falar que a vida de Isaquias 
Queiroz mudou da água para o 
vinho depois da Rio 2016 não é 
exagero. O próprio canoísta afir-
ma que tudo se transformou ra-
pidamente, tanto no mundo real 
quanto no virtual.

“Minha vida está badalada 
na base de assédio. Cheguei no 
avião, não consegui descer direi-
to no desembarque. O pessoal 
está tendo que me arrastar para 
eu sair, senão não dá. Mudou bas-
tante, da água para o vinho. Mas 
é bom, mostra que o brasileiro 
reconhece o trabalho do atleta, 
o meu trabalho. Está muito com-
plicado, ainda não consegui con-
viver com isso”, falou o canoísta.

“No meu Instagram, antes 
da Olimpíada, tinha três mil e al-
guma coisa (seguidores). Depois 
que ganhei a primeira medalha, 
foi para quatro mil. No outro 
dia, olhei e já estava oito. No ou-
tro, 18. Depois quando olhei já 
estava com 24. Antes, quando eu 
colocava uma foto, aparecia 300 
curtidas. Agora, aparece oito 
mil, nove mil curtidas. No Face-
book são duas, três mil curtidas. 

Isaquias impressionado com assédio dos brasileiros
A população está crescendo. Foi 
uma mudança dramática, não 
esperava tanto assim”, explicou, 
ainda parecendo estar se diver-
tindo com a fama instantânea.

Sorriso, inclusive, parece não 
faltar para Isaquias, agora uma 
celebridade. Com as três conquis-
tas na Olimpíada, ele é o único 
atleta brasileiro a conseguir o 
feito em uma única edição dos 

Jogos. O bom resultado trouxe 
como consequência o assédio, 
forma de tratamento que, algu-
mas vezes, passa do ponto, na 
opinião dele. Não que isso seja 
um problema. Pelo contrário, o 
baiano está se acostumando com 
a ideia de ser parado para tirar 
fotos e dar entrevistas, mas faz 
questão de também ter seu es-
paço.

A bandeira chegou ao Japão nas mãos da governadora que garantiu reduzir custos com Olimpíadas

Erlon e Isaquias 
durante a 

conquista de 
medalhas

Quadro de medalhas Rio 2016

País Ouro Prata Bronze Total 
1 Estados Unidos  46 37 38 121
2 Grã-Bretanha 27 23 17 67 
3 China 26 18 26 70 
4 Rússia 19 18 19 56 
5 Alemanha 17 10 15 42 
6 Japão 12 8 21 41 
7 França 10 18 14 42 
8 Coreia do Sul 9 3 9 21 
9 Itália 8 12 8 28 
10 Austrália 8 11 10 29 
11 Países Baixos 8 7 4 19 
12 Hungria 8 3 4 15 
13 Brasil 7 6 6 19 
14 Espanha 7 4 6 17 
15 Quênia 6 6 1 13 
16 Jamaica 6 3 2 11 
17 Croácia 5 3 2 10 
18 Cuba 5 2 4 11 
19 Nova Zelândia 4 9 5 18 
20 Canadá  4 3 15 22 
21 Uzbequistão 4 2 7 13 
22 Cazaquistão 3 5 9 17 
23 Colômbia 3 2 3 8 
24 Suíça 3 2 2 7 
25 Irã 3 1 4 8 
26 Grécia 3 1 2 6 
27 Argentina 3 1 0 4 
28 Dinamarca 2 6 7 15 
29 Suécia 2 6 3 11 
30 África do Sul 2 6 2 10 
31 Ucrânia 2 5 4 11 
32 Sérvia 2 4 2 8 
33 Polônia 2 3 6 11 
34 Coreia do Norte 2 3 2 7 
35 Bélgica 2 2 2 6 
35 Tailândia 2 2 2 6 
37 Eslováquia 2 2 0 4 
38 Geórgia 2 1 4 7 
39 Azerbaijão 1 7 10 18 
40 Bielorrússia 1 4 4 9 
41 Turquia 1 3 4 8 
42 Armênia 1 3 0 4 
43 República Tcheca 1 2 7 10
44 Etiópia 1 2 5 8 
45 Eslovênia 1 2 1 4 
46 Indonésia 1 2 0 3 
47 Romênia 1 1 3 5 
48 Bahrein 1 1 0 2 
48 Vietnã 1 1 0 2 
50 Taipé Chinesa 1 0 2 3 
51 Bahamas 1 0 1 2 
51 Costa do Marfim 1 0 1 2 
51Atletas Olímpicos Independentes 1 0 1 2 
54 Fiji 1 0 0 1 
54 Jordânia 1 0 0 1 
54 Kosovo 1 0 0 1 
54 Porto Rico 1 0 0 1 
54 Cingapura 1 0 0 1 
54 Tadjiquistão 1 0 0 1 

A Polícia Federal, em 
conjunto com o Ministério 
Público Federal e a Contro-
ladoria Geral da União, de-
flagrou ontem uma operação 
que investiga fraudes em lici-
tações e desvio de recursos 
públicos cedidos pelo Minis-
tério do Esporte, por meio de 
convênios. Batizada de Ne-
meus, a ação tem como alvos 
as Confederações Brasileiras 
de Tiro Esportivo (CBTE) e 
Taekwondo (CBTKD).

Ao todo, foram cumpri-
dos 16 mandados judiciais no 
Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Manaus e Caxias do Sul, em 
escritórios e residências de 
pessoas suspeitas de integra-

rem a quadrilha. Os policiais 
federais ainda fizeram notifi-
cação judicial de afastamento 
do presidente da Confede-
ração de Taekwondo, Carlos 
Fernandes.

Só no Rio de Janeiro es-
tão sendo cumpridos oito 
mandados de busca e apre-
ensão, quatro conduções co-
ercitivas e um mandado de 
prisão preventiva. Diligên-
cias estão sendo realizadas 
nas sedes das confederações 
envolvidas e em empresas li-
gadas às fraudes.

Em nota oficial, a PF in-
formou que as investigações 
começaram há cerca de um 
ano, e a quadrilha vem frau-

dando licitações com o uso 
de documentos falsos, com a 
finalidade de realizar contra-
tações e aquisições por pre-
ços muito acima do mercado.

O uso de verba públi-
ca na preparação de atletas 
funciona assim: o Ministé-
rio do Esporte montou um 
programa de apoio às confe-
derações olímpicas para as 
Olimpíadas de Londres-2012 
e Rio-2016. Para isso, esta-
beleceu convênios com con-
federações e clubes esporti-
vos. O dinheiro é público e, 
portanto, sujeito a regras de 
concorrência e licitação, mas 
são as entidades que o admi-
nistram.

PF investiga desvios de dinheiro em 
Confederações de Tiro e Taekwondo

RECURSOS PARA O ESPORTE

Através de comunicado em seu site 
oficial na manhã de ontem, a Federação 
Internacional de Levantamento de Peso 
(IWF) confirmou que 11 medalhistas olím-
picos da modalidade nos Jogos de Pequim 
(2008) tiveram suas contraprovas positi-
vas para diversas substâncias dopantes 
e, assim, estão suspensos de competições 
provisoriamente. Entre os flagrados apa-
recem três medalhistas de ouro chinesas 
Cao Lei, Chen Xiexi e Liu Chunhong. Elas 
foram pegas com a substância GHRP-2 
(estimulante hormonal). Liu ainda apre-
sentou ainda sibutramina no sangue, que 
age na perda de peso. Outros quatro atle-
tas que não subiram ao pódio também 
testaram positivo, totalizando 15.

Além do trio chinês, outros 12 com-
petidores de cinco países diferentes caí-
ram no exame. Entre eles, dois russos me-
dalhistas: Khadzhimurat Akkaev e Dmitry 
Lapikov, ambos por uso de anabolizantes. 
Anastasia Novikova e Andrei Rybakou, 
de Belarus, Maria Grabovetskaya e Irina 
Nekrasova, do Cazaquistão, e as ucrania-
nas Natalya Davydova e Olha Korobka 
completaram a lista de medalhistas infec-
tados em Pequim. 

Maia Maneza, do Cazaquistão, e Iry-
na Kulesha, de Belarus, também foram 
suspensas e seus testes de 2012 estão 
sendo reanalisados. Nizami Pashayev, do 
Azerbaijão, e Vladimir Sedov, do Caza-
quistão fecham os flagrados.

Onze medalhistas proibidos de 
competir por uso de doping

LEVANTAMENTO DE PESO

FOTOS: Divulgação



Tira-teima entre Vitória e Coritiba
COPA SUL-AMERICANA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de agosto de 2016

Baianos e paranaenses 
voltam a se enfrentar pela 
terceira vez em torneio

FotoS: Divulgação

Vitória e Coritiba  se en-
frentam às 21h45 de hoje, 
na Copa Sul-Americana. É a 
estreia das duas equipes que 
se encontraram pela terceira 
vez na história da competi-
ção. O jogo será no Estádio 
Barradão, em Salvador e, na 
próxima semana, haverá a 
partida de volta, no Couto Pe-
reira, em Curitiba. O confron-
to é apenas um dos três do 
torneio, programados para 
esta quinta-feira. Demais jo-
gos envolvem o Cuiabá-MT 
x Chapecoense e Lanús x In-
dependiente. Já pela Recopa 
Sul-Americana se enfrentam 
River Plate x Ind. Santa Fe.

Será um tira-teima en-
tre baianos e paranaenses 
na competição, em jogo vá-
lido pela chave 8. Em ou-
tras duas oportunidades, os 
times levaram as decisões 
para os pênaltis. O primei-
ro encontro entre os times 
foi em 2009, com o jogo de 
ida no Barradão, em Salva-
dor. Na ocasião, o Vitória 
saiu em vantagem por 2 a 
0. Na decisão, no Couto Pe-
reira, o Coritiba devolveu o 
placar com gols de Marceli-
nho Paraíba e Renatinho e a 
decisão foi para os pênaltis. 
Nas cobranças, Carlos Al-
berto, Leandro Domingues, 
Magal, Apodi e Roger con-
verteram para o Rubro-Ne-
gro. No Coxa, Marcelinho 
Paraíba, Rodrigo Heffner e 

Renatinho marcaram, mas 
o zagueiro Jéci chutou para 
fora e decretou a vaga para 
os visitantes.

Em 2013, mais uma vez 
placares iguais entre os ti-
mes nos confrontos. O Vitó-

ria venceu por 1 a 0 em casa 
e trouxe a vantagem para 
Curitiba. No Couto Pereira, 
o Coxa repetiu o placar, com 
gol de Júlio César, e levou a 
decisão novamente para os 
pênaltis. Nas cobranças, o 

troco. O goleiro Vanderlei 
brilhou e defendeu três co-
branças, do argentino Maxi 
Biancucci, do atacante Pedro 
Oldoni e do volante Eliseu,  
O goleiro Wilson, que, por 
coincidência, defende a meta 

do Coritiba, ainda evitou as 
cobranças de Arthur e Victor 
Ferraz.

Naquele ano, ao elimi-
nar o Vitória, o Coritiba avan-
çou para as oitavas de final 
da Sul-Americana e enfren-

tou o Itagui, mas foi elimina-
do pelo time colombiano. O 
vencedor de Coritiba e Vitó-
ria terá pela frente um time 
argentino, com Estudiantes 
e Belgrano se enfrentando 
pela chave 7.

Sempre que se enfrentam, o Vitória e o Coritiba proporcionam jogos de muita adrenalina e rivalidade, o que estão prometendo para a noite de hoje na competição

A Defensoria Pública de 
SP condenou a torcida orga-
nizada corintiana Camisa 12 
e o seu presidente, Marco 
Antônio de Paula Rodrigues, 
por protestos homofóbicos 
contra Emerson Sheik em 
2013, após o atacante publi-
car uma foto dando um seli-
nho em um amigo.

A multa imposta para 
cada um foi fixada no valor 
de R$ 23,5 mil. A condena-
ção administrativa foi obti-
da com base na Lei Estadual 
nº 10.948/2001, que prevê 
punição administrativa por 
atos de homofobia em São 
Paulo. A decisão é da Secre-
taria de Estado de Justiça e 
Defesa da Cidadania, órgão 
responsável pela aplicação 
da lei, que levou em conta 
a discriminação contra ho-
mossexuais em geral.

“A decisão é importan-
te porque traz uma reflexão 
sobre a homofobia e res-

ponde a uma postura muito 
comum no futebol. É um co-
meço para uma mudança de 
atitude. É preciso democra-
tizar e avançar no futebol, 
que ainda é muito fechado 
e homofóbico. E a decisão é 
um reflexo disso – avaliou o 
defensor público responsá-
vel pelo caso, Bruno Borto-
lucci Baghim.

O protesto em questão 
ocorreu em 19 de agosto de 
2013, quando cinco mem-
bros da torcida organizada 
foram à frente do centro de 
treinamento do Corinthians 
com faixas em protesto con-
tra a atitude de Sheik em 
suas redes sociais, com di-
zeres como “Viado Não”, “Vai 
beijar a P.Q.P.” e “Aqui é lugar 
de homem”. Presidente da 
torcida, Marco Antônio de 
Paula Rodrigues, também 
proferiu ofensas homofóbi-
cas em redes sociais e entre-
vistas à imprensa, dizendo 

que “aqui não vai ficar bei-
jando homem (...) Vamos fa-
zer a vida dele um inferno”.

Segundo Bruno Baghim, 
as ofensas geraram várias 
denúncias de pessoas que 
se sentiram ofendidas. O 
processo administrativo foi 
instaurado por iniciativa da 
Coordenação de Políticas 
para a Diversidade Sexual 
do Estado de São Paulo. No 
processo, Baghim argumen-
tou que a “revolta” dos tor-
cedores teve claro cunho ho-
mofóbico, ressaltando que 
eles chegaram a apontar no 
próprio processo que a ati-
tude de Sheik gerava “cons-
trangimentos e vexações” 
aos “corintianos em geral”.

Em sua decisão, a Secre-
taria da Justiça considerou 
que a exposição na mídia 
das ofensas proferidas con-
tra Emerson Sheik instiga a 
violência contra homosse-
xuais.

Torcida corintiana é condenada 
por homofobia contra jogador

EMERSON SHEIK

O reencontro entre 
Fred e Fluminense, marca-
do para o dia 12 de setem-
bro, pode ser realizado em 
Edson Passos. Apesar de 
o site oficial da CBF já ter 
confirmado a partida para 
o Estádio Giulitte Coutinho, 
o local do confronto segue 
indefinido. Para enfrentar o 
ex-camisa 9 no Rio de Janei-
ro, a diretoria tricolor pre-
cisa entrar em acordo com 
Roni, já que o jogo contra o 
Atlético-MG faz parte do pa-
cote de mandos de campo 
negociados com a empresa 
do ex-atacante. A definição 
deve sair no próximo fim de 
semana.

Uma reunião entre as 
partes está prevista para 
Brasília, onde o Tricolor en-
frenta o Palmeiras no domin-
go. Nos bastidores das La-
ranjeiras, a dúvida é se vale 
a pena levar o jogo marcado 

para uma segunda à noite 
(11/9) , às 20h (de Brasília), 
para Edson Passos. A tendên-
cia é que o bom momento do 
time aliado ao fator Fred se-
jam suficientes para lotar o 
estádio com capacidade para 
pouco mais de 10 mil pes-
soas.

“O presidente (Peter 
Siemsen) me falou que que-
ria pegar esse jogo de volta. 
Achava que seria no domin-
go. Quando foi marcado para 
segunda, ele já não sabia se 
valeria a pena. Mas ainda não 
está definido. Devemos fazer 
uma reunião em Brasília nes-
te fim de semana. Para nós 
não tem problema mudar. 
Tem que ficar bom para todo 
mundo”, frisou Roni.

No total, o Fluminense 
acertou a venda de seis man-
dos de campo: Corinthians, 
Santos, Palmeiras, Atlético-MG, 
Flamengo e São Paulo. A nego-

ciação com Roni, no entanto, 
foi fechada antes da ida de Fred 
para o Galo. Após a transferên-
cia, tanto a diretoria como a 
torcida tricolor passaram a ver 
como importante a realização 
do jogo em casa. A mudança 
não é difícil, uma vez que o pa-
gamento pelos jogos vendidos 
só acontece após a realização 
dos mesmos. 

A partida de domingo 
contra o Palmeiras será a ter-
ceira da lista. Mesmo que não 
fizesse parte dos mandos 
vendidos, o confronto não 
poderia ser disputado no Rio 
de Janeiro por determinação 
do Grupamento Especial de 
Policiamento em Estádios 
(GEPE) em razão da Olimpía-
da Rio 2016. Além do Galo, 
faltarão ainda os confrontos 
diante de Flamengo e São 
Paulo, nos dias 12 e 16 de 
outubro. O clássico deve ser 
realizado em Manaus.

Fluminense-RJ se prepara para o 
reencontro com Fred no Atlético

TORCIDA ANSIOSA

Torcedores do Fluminense prometem festa à parte quando do confronto entre o clube e o Atlético

Faixas com dizeres homofóbicos contra Sheik foram exibidas pela torcida corintiana em treino

Copa Sul-Americana 
19h
Cuiabá-MT x Chapecoense
19h15
Lanús x Independiente
21h45
Vitória x Coritiba
Recopa Sul-Americana 
21h15
River Plate x Ind. Santa Fe

Jogos de hoje
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Saulo Carvalho e Otávio 
Lima são os destaques 
nacionais da competição

Paraibanos lideram Brasileiro
RANKING NACIONAL DE SURF

Os surfistas paraiba-
nos Saulo Carvalho e Otávio 
Lima, lideraram com 1900 
pontos o ranking brasileiro, 
nas categorias de Surf Master 
e Grand Master 2016, respec-
tivamente, após a segunda 
etapa do Campeonato Brasi-
leiro, que ocorreu no último 
fim de semana,   na Costa do 
Sauípe,  Litoral Norte de Sal-
vador (BA).

Com o segundo lugar no 
Master, acima de 35 anos, 
Saulo Carvalho se mante-
ve na liderança do ranking, 
mesmo com a vitória do baia-
no Robson Bastos que teve 
uma onda de 9,6 pontos. Na 
Grand Master, acima de 40 
anos, Otávio Lima pulou para 
a primeira colocação com o 
título da etapa, enquanto que 
o também paraibano, Paulo 
Germano, alcançou o quarto 
lugar e ficou com a vice-lide-
rança da categoria, com 1729 
pontos.

Adrizzia Silva
Especial para A Uniãoo

Na categoria Kahuna, 
acima de 45 anos, embora a 
Paraíba não tenha conquis-
tado a liderança, o surfista 
Fábio Gouveia alcançou o 
terceiro lugar do pódio. O 
baiano Jojó de Olivença que, 
assim como o paraibano, 
também era favorito na ca-
tegoria, ficou com a vice-li-
derança. Superando as duas 
lendas e se isolando no topo 
do ranking, com 2000 pon-
tos, o catarinense Roni Ro-
naldo foi o líder da categoria.

Por fim, na Grand Kah-
una, acima de 50 anos, o 
pernambucano Cláudio Mar-
roquim conquistou o cam-
peonato com uma prancha 
feita por ele mesmo, para 
superar o cearense, e ain-
da líder, Cardoso Júnior, que 
manteve a ponta do ranking 
com o segundo lugar.

As competições foram 
promovidas pela Confedera-
ção Brasileira de Surf e teve 
premiação de R$ 15 mil, além 
de pranchas, troféus e brin-
des. As categorias veteranas 
são as mesmas que possuem 
disputas no Mundial Master 
da International Surfing As-
sociation (ISA). 

Resultados

l Master
10 Robson Bastos (BA) 15,10
20 Saulo Carvalho (PB) 12,00
30 Wilson Nora (BA) 7,40
40 Dalmo Meireles (BA) 5,25
Líder Saulo Carvalho (PB) 1900 pontos
Vice Rodrigo Jorge (RN) 1385 pontos

l Grand Master
10 Otávio Lima (PB) 14,00 
20 Fred Vilela (AL) 12,25
30 Jojó de Olivença (BA) 12,05
40 Paulo Germano (PB) 9,00
Líder Otávio Lima (PB) 1900 pontos
Vice Paulo Germano (PB) 1729 pontos

l Kahuna
10 Roni Ronaldo (SC) 14,15
20 Jojó de Olivença (BA) 12,75
30 Fábio Gouveia (PB) 9,50
40 Sergio Noronha (RJ) 6,5
Líder Roni Ronaldo (SC) 2000 pontos
Vice Jojó de Olivença (BA) 1710 pontos

l Grand Kahuna
10 Cláudio Marroquim PE 16,0 
20 Cardoso Júnior CE 12,25
30Paulo Falcon BA 7,25
40 Adalvo Argolo BA 6,60
Líder Cardoso Júnior (CE) 1900 pontos
Vice Cláudio Marroquim (PE) 1810 pontos

Pódio da categoria Máster; o paraibano Saulo Carvalho terminou a competição em segundo lugar, mesmo assim permanece na liderança isolada do ranking nacional com 1.900 pontos

A Caixa de Assistência dos Ad-
vogados (CAA/PB) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 
Paraíba (OAB-PB), promovem no 
próximo sábado, em João Pessoa, 
a Corrida Noturna dos Advogados, 
cuja concentração será na Lagoa 
do Parque Sólon de Lucena, no 
Centro, a partir das 18h, e largada 
às 19h. Um lote extra de inscrições 
foi disponibilizado e os interessa-
dos ainda podem garantir parti-
cipação até amanhã, véspera da 
corrida, na loja Track & Field, loca-
lizada na Avenida Edson Ramalho, 
em Manaíra.    

O presidente da Caixa dos Ad-
vogados, Carlos Fábio, revela que 
o evento vem superando todas as 
expectativas em relação ao núme-
ro de participantes, não só advo-

gados como o público em geral, 
especialmente os desportistas pa-
raibanos. “Deveremos contar com 
quase mil inscritos, o que mostra 
a disposição da sociedade em par-
tilhar com a advocacia paraibana 
desse momento tão especial”, co-
memora.

Carlos Fábio lembra que o 
evento encerra a programação 
desenvolvida nos últimos dias em 
alusão ao mês do jurista. “É um 
momento de celebração, integra-
ção e congraçamento da advoca-
cia, que demonstra a importância 
de uma vida mais saudável e com 
qualidade através do esporte”, 
destaca.

O valor da inscrição para advo-
gado é R$ 45,00 e R$ 70,00 para o 
público em geral. Os participantes 

da categoria especial (cadeirante 
e não cadeirante) e maiores de 60 
anos deverão apresentar documen-
to de comprovação e terão descon-
to de 50% na taxa de inscrição.

A corrida terá percurso de 5 
Km e 10 Km, com concentração a 
partir das 18h e largada às 19h, no 
Parque Sólon de Lucena, passan-
do pelos principais polos jurídicos 
da capital (OAB, TJPB, MPE, DFE-
PB, TRT13, TRE-PB, dentre outros). 
Será permitido o estacionamento 
de veículos no anel externo da La-
goa, excepcionalmente para o dia 
da prova.

Os kits da corrida também 
serão entregues na Loja Track & 
Field da Edson Ramalho nos dias 
25 e 26 de agosto, e na Barbearia 
Sr. João (Manaíra) no dia 27. 

Advogados ganham as ruas no sábado
CORRIDA

O evento ocorrerá no período noturno, com largada no Parque Solon de Lucena (Lagoa) e expectativa de recorde 

FOTOS: Reprodução/Internet
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Ibama aplica nova multa à Samarco de R$ 1 milhão

Tragédia ambiental
FOTO: Reprodução/Internet

Sandra Manfrini
Agência Estado

A mineradora Samarco 
foi multada em mais R$ 1 mi-
lhão pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama). Segundo o auto de 
infração do Ibama, a multa 
foi decorrente da omissão no 
Plano de Monitoramento e 
Qualidade do Ar da empresa 
de informações sobre a exis-
tência de um depósito tem-
porário de rejeitos em Barra 
Longa (MG). 

Desde o rompimento 
da barragem de Fundão, em 
Mariana, em novembro do 
ano passado, a Samarco já 
recebeu sete multas, tota-
lizando R$ 292,8 milhões. 
Essa última multa é do dia 
20 de agosto. De acordo 
com o auto de infração, a 
empresa, quando questio-

nada pelo Ibama sobre me-
didas eficientes e eficazes 
na contenção e dispersão 
de rejeitos na localidade, 
teria afirmado oficialmen-
te não ter áreas na região 
da cidade de Barra Longa 
classificada como depósito 
temporário. No entanto, se-
gundo o Ibama, existem 35 
mil metros cúbicos de rejei-
tos depositados no Parque 
de Exposição. 

Outro lado
A Samarco confirmou o 

recebimento do auto de in-
fração e disse que analisa as 
medidas que serão adotadas. 
Por meio de nota, a empresa 
esclareceu que a “deposição 
de material no parque de 
exposições de Barra Longa 
foi uma das soluções encon-
tradas, em novembro do ano 
passado, para restabeleci-
mento dos acessos urbanos 

e limpeza da cidade”. Ainda 
segundo a Samarco, a solu-
ção foi utilizada até que fosse 
identificada uma área para 
deposição definitiva, já auto-
rizada pelos órgãos ambien-
tais e que, atualmente, já é 
utilizada. 

“A utilização do parque 
de exposições foi autoriza-
da pela Prefeitura de Barra 
Longa e era de conhecimento 
dos órgãos ambientais que, 
inclusive, já vistoriaram o lo-
cal”, diz a Samarco em nota. 
De acordo com a empresa, 
tem sido realizado o controle 
para que o local gere o mí-
nimo de impacto para a co-
munidade e para o meio am-
biente e já foi concluído um 
projeto inicial para a cons-
trução de uma nova infraes-
trutura no parque de expo-
sições com reconstrução do 
campo de futebol e demais 
estruturas.

PF investiga confederações 
por desvio de recurso público

A Polícia Federal cum-
priu ontem (24) mandados 
judiciais em uma investi-
gação sobre desvios de re-
cursos públicos cedidos a 
confederações esportivas. A 
Operação Nemeus cumpre 
um mandado de prisão pre-
ventiva, quatro de condução 
coercitiva e oito de busca e 

apreensão, nas confedera-
ções brasileiras de Tiro Es-
portivo e Taekwondo.

Além disso, há uma no-
tificação judicial de afasta-
mento do presidente da Con-
federação de Taekwondo. Os 
mandados estão sendo cum-
pridos nas cidades do Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Ma-
naus e Caxias do Sul.

Segundo a Polícia Fede-
ral, pessoas dentro das con-

federações vêm desviando 
recursos cedidos pelo Minis-
tério do Esporte, por meio de 
convênios. Os policiais inves-
tigam fraudes em licitações 
com o uso de documentos fal-
sos, a fim de realizar contra-
tações e aquisições por pre-
ços muito acima do mercado.

A operação conta com o 
apoio do Ministério Público 
Federal e da Controladoria 
Geral da União.

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

Desde rompimento da barragem de Fundão, a Samarco já recebeu sete multas, em R$ 292,8 milhões

A Justiça de São Paulo 
determinou que o Google 
desvincule as expressões 
“anticristo” e “sinagoga de 
Satanás” do nome, da ima-
gem e do endereço do Tem-
plo de Salomão, que per-
tence à Igreja Universal do 
Reino de Deus. Quando as 
duas expressões são digita-
das no serviço de buscas do 
Google Maps, o usuário é di-
recionado para o endereço 
do templo da igreja (Avenida 
Celso Garcia, 605), que fica 
no Brás, na região central de 
São Paulo. 

A determinação da Jus-
tiça é de que a ordem seja 
cumprida em até 48 horas e, 
caso o Google não a cumpra, 
terá que pagar uma multa 
diária de R$ 5 mil.

A decisão do juiz Fer-
nando José Cúnico, da 12ª 
Vara Cível, foi publicada na 
última terça-feira, 23, no Diá-
rio da Justiça. 

Ainda segundo o texto, o 
Google também terá que pro-
videnciar os dados do líder 
regional, que é um usuário 
certificado pelo Google e que 
modera, revisa e aprova as 
inserções dos termos na pla-
taforma do Google Maps.

Busca
A associação dos ter-

mos ao nome do Templo de 
Salomão foi amplamente co-
mentada nas redes sociais e 
divulgada pela imprensa no 
fim de julho. Naquela época, 
em nota, o Google justificou 
que não era uma ação da em-
presa.

“O que ocorre é que 
nossos mapas têm muitas, 
muitas fontes, inclusive os 
próprios usuários”, disse o 
Google, em nota enviada em 
julho. A empresa também in-
formou que os usuários que 
encontrarem erros ou im-
precisões nos mapas podem 
informá-los à empresa pela 
ferramenta, intitulada “re-
portar problema”.

Procurado nessa quarta-
feira, 24, o Google ainda não 
comentou a decisão judicial.

Ao digitar o termo “anti-
cristo” no Google e clicar na 
busca dos mapas, o internau-
ta é direcionado ao endereço 
da Igreja Universal. O mesmo 
já não ocorre mais com o ter-
mo “sinagoga de Satanás”. 

Em nota, a Igreja Univer-
sal disse que foram “esgota-
das todas as possibilidades 
de uma solução junto à em-
presa Google do Brasil para 
que fosse interrompida essa 
abominável agressão contra 

a fé de milhões de adeptos 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus que têm o Templo de 
Salomão como local sagra-
do”.

Segundo informou a 
Universal, “o Poder Judiciá-
rio finalmente pôs fim a um 
grave atentado à liberdade 
de crença assegurada a to-
dos os brasileiros por nos-
sa Constituição Federal”. “A 
Universal não aceita e jamais 
aceitará calada ataques de 
preconceito religioso e o 
discurso de ódio. Continua-
remos buscando na Justiça a 
devida reparação e a punição 
dos culpados.” No Twitter, in-
ternautas comentaram e iro-
nizaram a busca.

Josette Goulart
Agência Estado

O maior mural de 
grafite do mundo é 
carioca, é brasileiro, é 
nosso. Sensação dos Jo-
gos Olímpicos do Rio, o 
painel de 2.600 metros 
quadrados pintado pelo 
artista Eduardo Kobra na 
revitalizada zona portuá-
ria da Cidade Maravilho-
sa entrou oficialmente 
para o Guinness World 
Records.

Inspirado nos cinco 
aros olímpicos, o imen-
so painel colorido com 
rostos que representam 
a união dos povos foi 
feito especialmente pela 
equipe do grafiteiro pau-
lista para a Olimpíada e 
conquistou o coração - e 
as fotos - de quem pas-
sou pela região da Praça 
Mauá no período. “Há 
três décadas eu pinto 
praticamente todos os 
dias. O projeto do Mural 
Etnias é a continuação 
dessa história, uma his-
tória de luta através da 
arte. Meu trabalho nes-

se período todo tem se 
concentrado na defesa e 
preservação dos animais, 
no resgate da história, na 
busca da igualdade entre 
as pessoas. Esse recorde 
para mim não se trata do 
maior mural do mundo, 
se trata da maior pintu-
ra pela paz entre as na-
ções.”, afirmou Kobra.

Se o mural foi uma 
das principais atrações 
do Boulevard Olímpico, 
que recebeu cerca de 
1,4 milhão de pessoas 
durante a Paralimpíada, 
de 7 a 18 de setembro, 
e mesmo depois dela, 
não deverá ser diferen-
te. Com as novidades, 
a nova zona portuária 
do Rio tem tudo para se 
manter entre os pontos 
mais turísticos: Museu do 
Amanhã, Museu de Arte 
do Rio (MAR) e, agora, o 
maior mural do mundo, 
afinal, estão ali reunidos. 
E o melhor: dá para che-
gar até lá com o também 
novo VLT - custa R$ 3,80 
e sai tanto da rodoviária 
quanto do Aeroporto 
Santos Dumont.

Obra do Rio vai para 
o Guinness World

MURAL DE KOBRA

Bruna Toni
Agência Estado

Google terá que desvincular 
‘anticristo’ de templo de igreja

Determinação da 
Justiça de São 
Paulo é de que 
a ordem seja 
cumprida em até 
48 horas e, caso 
não cumpra, vai 
pagar uma multa 
diária de R$ 5 mil

Forum discute 
mudanças e 
impactos do 
clima no NE

Pesquisadores, gesto-
res públicos, representantes 
de pastorais e movimentos 
sociais dos nove estados do 
Nordeste Brasileiro reuni-
ram-se nos últimos dias 19 e 
20 deste mês, no Centro Ma-
riápolis, em Igarassu (PE), 
no Seminário Regional Nor-
deste do Fórum de Mudan-
ças Climáticas e Justiça Social 
(FMCJS). O tema do seminá-
rio regional foi “Mudanças 
Climáticas no Nordeste: Ho-
mens e Mulheres na constru-
ção de alternativas”.

Carlos Humberto, coor-
denador do Fórum Piauiense 
de Convivência com o Semiá-
rido (FPCSA) que participou 
do evento fala da importân-
cia do evento. “Este é um 
momento importantíssimo 
para todo povo, pois estamos 
fazendo um debate sobre as 
consequências das mudanças 
climáticas para o semiárido 
e todo planeta. A tendência é 
agravar ainda mais os perío-
dos de seca e a vida da ter-
ra”, afirma Carlos. Também 
participaram do evento pelo 
FPCSA a assessora pedagógi-
ca Martha Barbosa, Genival 
Cordeiro da Escola de Forma-
ção Paulo de Tarso e Assis da 
Kolping de Pedro II.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Pré Misturado a 
Frio - PMF, destinado aos serviços de Tapa Buraco em diversas ruas da cidade.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 24 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2016

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-
lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a locação de concentradores de oxigênio, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ingá, no dia 06/09/2016 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 05/09/2016.

 Ingá(PB), 23 de agosto de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO
 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de serviços gráficos 
diversos - banner, lona impressa para placas, cartilhas, panfletos e cartazes. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 24 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios perecíveis (Carne) fornecidos de forma parcelada e diariamente a serem 
entregues distribuídos nos pontos de entrega, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do 
Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 24 de Agosto de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

 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.

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.

SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO – CNPJ/CPF Nº 768.288.164-04. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 272/2016 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR 
COM SOM MECANICO Na(o) – RUA SÃO SEBASTIÃO S/N – CENTRO  Município:  RIACHAO DO 
POÇO – UF: PB. Processo: 2015-006625/TEC/LO-0858.

JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA – CNPJ/CPF Nº 053.757.794-71. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2014/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pro-
paganda ao Volante (GM/CORSA – PLACA MOF-8210/PB) Na(o) – BELÉM E REGIÃO  Município:  
BELEM – UF: PB.  Processo: 2016-005317/TEC/LO-2882.

ARIELE CASSIMIRO DIAS – CNPJ/CPF Nº 066.514.584-50. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2155/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 70 dias. Para a atividade de: AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL ELEITORAL - GOL - MOS-4261/PB Na(o) -  BELÉM E REGIÃO  Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-005856/TEC/AA-4110.

JOABE VINICIUS OLIVEIRA GOMES – CNPJ/CPF Nº 103.104.374-82. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2170/2016 em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 – Prazo: 69 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante Eleitoral (FIAT FIORINO – PLACA KIT – 2905/PB Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  
Município: -  UF: PB. Processo: 2016-005503/TEC/AA-3881.

MARCELO JOSE DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 088.694.324-83. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2172/2016 
em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 - Prazo: 69 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Eleitoral (VW GOL - PLACA JLI-0226/PB) Na(o) -  PEDRAS DE FOGO E REGIÃO  Município: UF: 
PB. Processo: 2016-005797/TEC/AA-4059.

ELTON JOHN DE ASSIS – CNPJ/CPF Nº 042.857.084-42. Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2148/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 70 dias. Para a atividade de: AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL ELEITORAL – VW GOL MI-PLACA: MND-2902/PB Na(o) -  GUARABIRA E REGIÃO  
Município: - UF: PB. Processo: 2016-005678/TEC/AA-3981.

ADAILTON FONSECA BRITO – CPF Nº 395.840.704-87, torna público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a Autorização para propaganda veicular eleitoral do veículo MODELO: 
KOMBI, ANO: 1997, PLACA: MNM-3070 - João Pessoa – PB.

USINA CENTRAL OLHO D’AGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
2193/2016 em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: IMÓVEL 
ENGENHO CHÃ DE INGÁ cultivo de Cana de Açúcar de Sequeiro em uma área de 146,1721ha. 
Na(o) - ENGENHO CHÃ DE INGÁ -ZONA RURAL Município: JURIPIRANGA - UF: PB. CEP:58330-
000 - Processo: 2016- 0005471/TEC/LO-2933.
 
JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA. - CNPJ/CPF Nº 05.257.566/0001-17 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1991/2016 em João Pessoa, 12 de Agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação e Comercialização de Cadeiras Tubulares de Ferro Na(o) - RUA PROJETADA S/N, 
MULTIRÃO, Município: RIACHO DOS CAVALOS - UF: PB. Processo: 2016-000866/TEC/LO-1618.

SOLAR CAATINGA LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 23.242.052/0001-41. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1844/2016 em 
João Pessoa, 1 de agosto de 2016 – Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Implantação de Parque 
Solar Fotovoltaico de 150MW, composto por 5 usinas de 30MW – UFVs Caatinga 1 a 5, localizadas 
no Sítio Capuchu s/n, BR 230 km 399, município de Pombal-PB Na(o) -  SÍTIO CAPUCHU S/Nº, KM 
399 BR 230.  Município: POMBAL – UF: PB.  Processo: 2016-004095/TEC/LP-2746.

JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 054.810.224-43. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2129/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 72 dias. Para a atividade de: PU-
BLICIDADE VOLANTE ELEITORAL = MONTANA: PLACA: 4946/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA  Município: - UF: PB. Processo: 2016-005504/TEC/AA-3882.

CONSTRUTORA PEDRA ANGULAR LTDA, CNPJ Nº 11.554.866/0001-60, torna público que rece-
beu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI - Licença 
de Instalação Nº 162/2016 para construção de um Imóvel Residencial Multifamiliar, situado na 
Quadra - 15, Lote - 11, do Loteamento Intermares – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)

ARY CARNEIRO VILHENA - CNPJ/CPF N 008.257.944-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 2187/2016 em 
João Pessoa, 23 de AGOSTO de 2016 - Prazo 1080 dias. Para a atividade de: Loteamento urbano 
com 1.690 lotes distribuídos. Na(o) - RUA PROJETADA, ZONA URBANA, CONDE Municipio: - UF: 
PB. Processo: 2016-002756/TEC/LI-4805

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de construção de uma Academia de Saúde, localizada na Rua João Batista Silveira, s/n, Centro da 
cidade de Areial/PB. LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 02/09/2016, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 24 de Agosto de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES 
DE 13 KG. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 24 de Agosto de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL E CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO – ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2016

  Nos termos dos elementos constantes no Parecer Jurídico que instrui este processo, referente 
a Adesão a Registro de  Preços do Pregão Presencial nº 0001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, VISANDO CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS 
ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO 
AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, RATIFICO o correspondente procedimento em favor da empresa 
PANNUS COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI, CNPJ: 20.794.299/0001-00, no valor de  R$ 27.848,00 
(vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Cajazeiras-PB, em 01 de agosto de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 007/2016, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2016 
–da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão - PB, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, 
e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
00005/2016 – FMS que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LO-
CAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em favor da empresa: 
O & L VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.504.160/0001-91, item 1, 
pelo valor total de R$ 18.000,00(Dezoito mil reais) para a contratação em referência, fundamentada 
no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto Municipal 075/2014, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 19de Agosto de 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00018/2016 - FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM:02.13 SECRETARIA DE 

SAÚDE; 02 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 2007 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 132 3390.35 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: O & L VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, CNPJ: 05.504.160/0001-91
VALOR R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).
  

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016

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 soros 
diversos, para atender as necessidades da  Unidade de Pronto Atendimento UPA. Data: 06/09/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital dispo-
nível 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, 24 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 11:00 horas do dia 09 de Setembro de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00032/2016, do tipo menor preço por item, 
Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Recursos: orçamento próprio. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 24 de Agosto de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 
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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

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - Paraiba
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2016
OBJETO: Aquisição exclusiva de hortfrutgranjeiro oriundos da Agricultura Familiar e do Empre-

endedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento da Merenda 
escolar do Municipio de Cacimba de Areia/PB, por conta do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE.

INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Dia 15 de setembro 
de 2016, às 09:00 (nove) horas.

LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações no endereço Rua Capitão Silvino Xavier 
1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 
26/2013, Lei 8.666/93.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia-PB, 
através de sua Comissão de Licitação e contratos.

Cacimba de Areia - PB, 24 de agosto de 2016.
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09020/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/056934
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS 

PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público que a licitação com acolhimento de propostas marcado para o dia 30.08.2016, foi adiada 
para o dia 13.09.2016 (acolhimento), por motivo de oportunidade e conveniência. 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. Novo Edital: cópia a ser adquirida 
no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 25 de agosto de 2016.

João Pessoa, 24 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos 0KM para 
atender Secretarias da Administração Municipal, com exceção da Secretaria de Saúde - Araruna/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

 Araruna - PB, 24 de Agosto de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 
Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01(um) Veículo 
automotor, zero quilômetro, tipo popular. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 24 de Agosto de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Setembro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 24 de Agosto de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - 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 06.992/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016
DATA DE ABERTURA: 12/09/2016 – ÀS: 08:30 hrs.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DOSIMETRIA
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito 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 639242, 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 Re-
cursos: ORDINÁRIOS, TRANSF. REXC. ESTADO PROG. SAÚDE 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, 24 de Agosto de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito               

 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: 09/09/2016 – ÀS: 08:00 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 642948, 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.

* Republicado por incorreção.
João Pessoa, 24 de Agosto de 2016. 

Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e 
equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Mogeiro, no dia 06/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 05/09/2016.

Mogeiro, 23 de agosto de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.040/2016 
PROCESSO Nº 2016/016581 da PGM
DATA DE ABERTURA: 09/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS 

PARA COMPOR O ACERVO LITERÁRIO DO CENTRO DE ESTUDOS GRIMALDI GONÇALVES 
DANTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 
- PGM.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 643284. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 20 – Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no 
endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou 
pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 24 de agosto de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Se-
tembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do município de Cacimba 
de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 24 de Agosto de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 08 de 
Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de Saúde do 
município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 24 de Agosto de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização e realização de concurso 

público para provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Manaíra - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - - ELEMENTO DE DESPESA 

-3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CONPASS CONCURSOS 

PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - R$ 74.800,00.
Manaíra - PB, 23 de Agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CONPASS CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI
JOSÉ ALESXANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA

CPF: 691.179.424-20

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.08.009/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA RHEMA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0370142-26/CEF/OGU. OBJETO DO ADITIVO: 
ALTERAÇÃO DE VALOR EM R$ 19.534,67 (DEZENOVE  MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUA-
TRO REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1030.1020 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). 
FUNDAMENTAÇÃO: ART.65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁ-
RIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES DE ALBURQUERQUE. DATA 
DE ASSINATURA: 24/08/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 ANULAÇÃO - Pregão Presencial nº 00020/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais hospi-
talares diversos - curativos especiais de alta complexidade; ANULO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício.

Sapé - PB, 24 de Agosto de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 070/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
refeições prontas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Nazareth 
Cordeiro da Silva - R$ 138.500,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assina-
tura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no 
Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 24 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGO a presente Licitação de acordo com o parecer 
da Comissão Permanente de Licitação, contida na ATA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - LANCES, datada de 19 de 
Agosto de 2016 – LEILÃO Nº. 002/2016, como também de acordo com o parecer do Procurador 
Jurídico deste Município, que consta em folhas no presente processo licitatórias, e ADJUDICO 
como vencedores da presente licitação os Senhores: LUCREMAR LOPES RODRIGUES, CPF: 
019.858.274-92, RG:1917672 SSP-PB, por ter dado o maior lance no valor de R$ 10.200,00 (Dez 
Mil Duzentos Reais), na compra do LOTE Nº. 001; ALEXANDRE DE SOUZA AMORIM, CPF: 
029.979.174-25, RG: 5037183 SSP-PE, por ter dado o maior lance no valor de R$ 9.200,00 (Nove Mil 
e Duzentos Reais) na compra do LOTE Nº. 002; JOSELITO DA COSTA BRITO, CPF: 283.765.874-04, 
RG: 2054642 SDS-PE, por ter dado o maior lance no valor de R$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos 
Reais) na compra do LOTE Nº. 004; MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO, CPF: 092.134.694-89, 
RG: 3614310 SSP-PB, por ter dado o maior lance no valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) 
na compra do LOTE Nº. 005. O Lote de número 03 não houve Licitante interessado.

PEDRA BRANCA/PB, 19 de Agosto de 2016. 
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 041/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de monitoramento as ações do plano de ações Articula-

das (PAR) – MEC, SIMEC, conforme especificações no edital e seus anexos.ABERTURA: 12 de 
Setembro de 2016 ás 08:30. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital no site do 
Município e na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE 
D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 23 de Agosto de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Pregoeiro/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES 
LABORATORIAIS (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 24 de Agosto de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 024/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 23 de Agosto de 2016 as 
13:05 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas altera-
ções em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foram 
declaradas vencedoras as Empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09  
com o  valor  total de R$15.876,00 (Quinze mil oitocentos e setenta e seis reais), referente aos lotes 
I e II e a CIRURGICA MONTEBELLO CNPJ 08.674.752/0001-40 com o  valor  total de R$ 24.883,00 
(Vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais), referente aos lotes I e II.

Araçagi-PB, 23 de Agosto de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 025/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 23 de Agosto de 2016 as 
15:45hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, onde após 
análise minuciosa  na documentação de habilitação  e por descumprimento de algum(s) condição(es) 
de habilitação exigidas nos item VII do edital  todas as empresa participante foram consideradas 
INABILITADA. Portanto fica a presente Licitação declarada FRACASSADA.Maiores informações 
e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão, será obtido na sala da CPL sita na Av. Olívio 
Maroja, 278, Bela vista, Araçagi-PB., no horário de expediente normal de 08h00min as 13h00min

Araçagi-PB,23 de Agosto de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 23 de Agosto de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 024/2016, Processo nº 2016.08.034, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09 com o valor  total de R$15.876,00 (Quinze mil oitocentos e setenta 
e seis reais) e a CIRURGICA MONTEBELLO CNPJ 08.674.752/0001-40 com o  valor  total de R$ 
24.883,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais).

Araçagi - PB, 24 de Agosto de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09 

com o  valor  total de R$15.876,00 (Quinze mil oitocentos e setenta e seis reais) e a CIRURGICA 
MONTEBELLO CNPJ 08.674.752/0001-40 com o  valor  total de R$ 24.883,00 (Vinte e quatro mil 
e oitocentos e oitenta e três reais) ,pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 24 de Agosto de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.08.034
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E  MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO QUE DEPENDE DE ATENDIMENTO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. 

EMPRESA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$15.876,00 (Quinze mil oitocentos e setenta e seis reais), 

referente aos = Lote I itens:1,3,5,6,7 e 13 e Lote II item:5.
EMPRESA: CIRURGICA MONTEBELLO CNPJ 08.674.752/0001-40
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 24.883,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e três 

reais), referente aos = Lote I itens:2,4,8,9,10,11,12 e 14 e Lote II item:1,2,3,4 e 6.    
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração 

Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB,24 de  Agosto de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

José Alexandrino Primo
PREFEITO

CONTRATANTE
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ 40.787.152/0001-09
CIRURGICA MONTEBELLO
CNPJ 08.674.752/0001-40

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 08 de 
Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de Saúde do 
município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 24 de Agosto de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através 

da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público a quem interessar que por motivo de 
problemas operacionais do sistema de licitação, os Pregões Presencial nº011/2016, cujo objeto é 
aquisição de medicamentos da farmácia básica e injetáveis a ser realizado as 08:30h e o nº012/2016 
que tem como objeto o fornecimento de gramas e a manutenção das praças e espaços  públicos 
com horário previstos para 11:30h, ambos marcados para o dia 24 de agosto do corrente ano a 
serem realizados na sala da CPL na sede da prefeitura, serão remarcados para o próximo dia 26 
de agosto de 2016,  com o horário previsto para as 10:00h e 12:00h respectivamente os Pregões 
presenciais nº011/2016 e nº012/2016,  permanecendo assim, as mesmas condições editalícias. 
São Miguel de Taipu, 24 de Agosto de 2016.

Vanessa Soares da Silva - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 75/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÕES 
LIMINARES – PROCESSO Nº 0835559-46.2016.8.15.2001, EDILENE KELLY DAVID DE OLI-
VEIRA, classificada em 545 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
PROCESSO Nº 0827972-70.2016.8.15.2001, LUNA DIAS FERREIRA, classificada em 25 lugar, 
para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA DANÇA, PROCESSO 
Nº 0827371-64.2016.8.15.2001, DANIELLE DA SILVA QUINTÃO, classificada em 29 lugar, para 
o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA TEATRO, e PROCESSO Nº 
0824134-22.2016.8.15.2001, ADSON ICARO DE AZEVEDO DANTAS, classificado em 69 lugar, 
para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA GEOGRAFIA, Edital nº 
01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos 
Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 22 de agosto de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016

CONTRATO Nº 176/2016 - Contratado(a): Global Comercial Eireli - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de cones de sinalização flexível, destinado ao Departamento Municipal 
de Trânsito - DMTRAN. Valor Contratado: R$ R$ 23.800,00.  Recursos: Próprios. Classificação: 
Secretaria de Segurança e Proteção Social, Manutenção e Modernização do Departamento de 
Transito - Material de Consumo. Vigência: 15/08/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 15 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016

CONTRATO Nº 180/2016 - Contratado(a): Bruno Leonardo Firmino de Matos-ME. Objeto: Contra-
tação direta da Pessoa Jurídica detentora de exclusividade da Banda Encantu’s, para as festividades 
do Caranga Fest 2016, uma apresentação com duração de 2h no dia 27/08/2016. Valor Contratado: 
R$ 33.000,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, Promoção 
e Ampliação das Atividades Artísticas, Culturais e/ou Manutenção da Secretaria de Esporte, Cul-
tura e Lazer, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Vigência: 24/08/2016 a 24/09/2016.

Bayeux/PB, 24 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.006/2015/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, CNPJ: 
09.323.098/0001-92. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO E RECAPEAMEN-
TO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS DE JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CON-
CEIÇÃO E PRATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO 
DE VALOR R$ 237.757,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA 
E SETE REAIS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2085. ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, 
“A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015/SECOB/
PMCG. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ DE ARIMATÉIA ROCHA. DATA 
DE ASSINATURA: 11/08/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

  EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Cantor Everton Lima, para apresentação de show musical na tra-

dicional festa de setembro, no município de Manaíra/PB, na qual se apresentará no dia 13 de 
setembro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Promoção de Festas 

Tradicionais, Regionais e Folclóricas. - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: S J PRODUÇÃO MUSICAL E 

EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.000,00.
Manaíra - PB, 18 de Agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME
VALDEMIR PEREIRA NUNES JUNIOR

CPF: 085.346.204-66

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Promoção de Festas 

Tradicionais, Regionais e Folclóricas. - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: I PEREIRA DA SILVA PRODU-

COES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS - R$ 50.000,00
Manaíra - PB, 18 de Agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS
IVANILDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 901.698.164-00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.

DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Promoção de Festas 
Tradicionais, Regionais e Folclóricas. - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: S J PRODUÇÃO MUSICAL E 

EVENTOS LTDA - ME - R$ 40.000,00
Manaíra - PB, 18 de Agosto de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME
VALDEMIR PEREIRA NUNES JUNIOR

CPF: 085.346.204-66
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ITENS DE VES-

TUARIO PADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: de acordo com contrato. CT Nº 00073/2016 - 24.08.16
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00073/2016 - 24.08.16 - SPORT’S MAGAZINE LTDA - R$ 152.224,00

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 25 de agosto de 2016

Protocolo...: 2016 - 047689
Responsavel.: J&L REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009243137/0001-41
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.371,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045871
Responsavel.: JACKELINE MARIA ALCANTARA 
RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 069788774-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            627,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048265
Responsavel.: JOAO VILAR DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 010561821-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.134,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046533
Responsavel.: JORDAO DIAS FLORINDO
CPF/CNPJ....: 046615714-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.950,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046482
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044710
Responsavel.: JOSAFA MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013465731/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047622
Responsavel.: JOZANA DE LIMA SOUSA
CPF/CNPJ....: 030259794-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.351,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046375
Responsavel.: LB SERVICOS DE ALIMENTOS EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 023628097/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.294,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047823
Responsavel.: LB SERVICOS DE ALIMENTOS EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 023628097/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.755,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047822
Responsavel.: LUIS HUMBERTO GOMES DE SANTOS
CPF/CNPJ....: 181823564-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.294,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046660
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
5676
CPF/CNPJ....: 022612685/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.615,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047688
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 139844544-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.751,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046105
Responsavel.: MARIA ERIKA SILVESTE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 069365294-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             83,45
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046976
Responsavel.: MARISETE SIMPLICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 685846364-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.184,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046599
Responsavel.: MATRIX MIDIA COMERCIO DE EQUIP 
ELET
CPF/CNPJ....: 024019889/0001-17
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047099
Responsavel.: MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 015790591/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048229
Responsavel.: MIRIAM DE SOUSA CONSERVA
CPF/CNPJ....: 112419184-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.045,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046237
Responsavel.: PAULO DIAS FERREIRA - EPP
CPF/CNPJ....: 009140773/0001-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.525,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045993
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044952
Responsavel.: ROSINEIDE DE SOUSA LIMA ME
CPF/CNPJ....: 020605684/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047505
Responsavel.: SIDNEY RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 368800604-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            396,33
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047491
Responsavel.: SUPERMERCADO GOMES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014444268/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047247
Responsavel.: U.P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 018513751/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045658
Responsavel.: UNIFIX COM DE EQUIP E MAT HOS-
PITALA
CPF/CNPJ....: 009403363/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         19.918,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047083
Responsavel.: UNIFIX COM DE EQUIP E MAT HOS-
PITALA
CPF/CNPJ....: 009403363/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.503,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047114
Responsavel.: VALDETE INOCENCIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 004001313/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            810,08
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047166
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 PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046993
Responsavel.: VIA SENSUAL COM DE CONF RE-
LOGIOS
CPF/CNPJ....: 022956905/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.617,24
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046988
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 PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046994
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,  25/08/2016
----------------------------------------

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.: ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCA-
COES EIRE
CPF/CNPJ....: 002349757/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048393
Responsavel.: ADRIANA KARLA GOMES NUNES
CPF/CNPJ....: 022423411/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047293
Responsavel.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ....: 015917087/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            942,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047649
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047014
Responsavel.: ANA CRISTINA ARAUJO PEREIRA 
DE ANDR
CPF/CNPJ....: 437083904-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.624,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046402
Responsavel.: ANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 029950494-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047438
Responsavel.: ANIZIO ANTONIO DE MELO SOARES
CPF/CNPJ....: 041221003/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046983
Responsavel.: ATRIO SERVICOS DE SEGURANCA 
PRIVADA
CPF/CNPJ....: 020906528/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048237
Responsavel.: BRUNO TAVARES LIMA ME
CPF/CNPJ....: 017025659/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.234,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047987
Responsavel.: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 023189573/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046980
Responsavel.: CENTRAL PLAST COMERCIAL EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 000944936/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.791,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045625
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ....: 010601392/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,94
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047710
Responsavel.: CLODOALDO DOS SANTOS NE-
GREIROS
CPF/CNPJ....: 806633464-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.205,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046337
Responsavel.: CLOSET DELUX
CPF/CNPJ....: 012846244/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.579,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044532
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL EIRELI
CPF/CNPJ....: 010364635/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047802
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL LTDA
CPF/CNPJ....: 010364635/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047859
Responsavel.: CYNTHIA F. DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 009314044-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            110,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045595
Responsavel.: DALLAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 010635459/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.159,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045806
Responsavel.: DEYSE DE SOUSA FARIAS DIAS
CPF/CNPJ....: 072703144-97
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.989,82
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
 Protocolo...: 2016 - 047156
Responsavel.: DIEGO EMANUEL MEIRELIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 066348314-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.547,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046470
Responsavel.: ECOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011171841/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.791,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046018
Responsavel.: EDILEUZA CANDIDO NEVES - ME
CPF/CNPJ....: 007966712/0001-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.768,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046157
Responsavel.: EDITORA PARAMONT LTDA
CPF/CNPJ....: 004948182/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048099
Responsavel.: EDUARDO JORGE SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 950974904-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.809,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046250
Responsavel.: EGERTO ANDRADE BEZERRA
CPF/CNPJ....: 356880844-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.394,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046414
Responsavel.: ELIZANGELA MONTEIRO LUCENA
CPF/CNPJ....: 000158364-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045611
Responsavel.: GEOCONSULT CONSULTORIA, 
SERVICOS E
CPF/CNPJ....: 010679741/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.323,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045889
Responsavel.: ILDOMARCOS DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 026342224-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.295,79
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045141
Responsavel.: IVANILDO PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ....: 020274172/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047089
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ....: 022273743/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.615,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aInexigibilidade de Licitação nº 002/2016, 
que objetiva: Contratação de show artistico da Banda Encantu’s, para as festividades do Caranga 
Fest 2016, no dia 27/08/2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Bruno Leonardo Firmino de Matos-ME  –R$ 33.000,00. 

Bayeux - PB, 24 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 086/2016 
Araçagi-PB, 24 de AGOSTO de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 024/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E  MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO QUE DEPENDE DE ATENDIMENTO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.  

CONTRATADO: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 24.883,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três e oitenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB 
FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – 
SUS.02140.10.301.0211.2043 - MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS 
02140.10.301.0211.2065 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - 3390.3200 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-3390.30.0900 MEDICAMENTOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 085/2016 
Araçagi-PB, 24 de AGOSTO de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 024/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E  MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO QUE DEPENDE DE ATENDIMENTO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.  

CONTRATADO: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 15.876,00 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB 
FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – 
SUS.02140.10.301.0211.2043 - MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS 
02140.10.301.0211.2065 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - 3390.3200 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-3390.30.0900 MEDICAMENTOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01.2016.

OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde – (“UBS”), PORTE I, (Prog. Requalificação 
de unidades Básicas de Saúde) – Port. 1.160, de 17 de Maio de 2014 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Proposta nº 12044868000114002. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS: Empresas: 
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP contra habilitações das empresas; PINHEIRO 
E BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA, CADECON ENGENHARIA INCORPORAÇÃO LTDA e CONSUL-
TORIA E CONSTRUÇÃO SANTA LUZIA LTDA com o argumento de que não foram apresentadas 
NOTAS EXPLICATIVAS nos seus respectivos Balanços Patrimoniais e que a última também não 
apresentou contrato de prestação de serviços do engenheiro registrado em cartório e CONSTRU-
TORA GM4 LTDA-ME, contra sua inabilitação por não ter apresentado relação de contratos e/ou 
outros compromissos com obras e/ou serviços com seus respectivos valores que importem na 
diminuição de sua capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira. A Comis-
são Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
comunica aos interessados para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias úteis os recursos 
interpostos. Outrossim, ficam suspensas as aberturas dos envelopes Propostas de Preços na data 
e horário informados e após o julgamento dos Recursos Administrativos interpostos, nova data será 
publicada nos meios de comunicação inicialmente utilizados. O Processo encontra-se a disposição 
de quaisquer interessados no horário compreendido de 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço anteriormente informado. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Pilões, 24 de Agosto de 2016.
MARCONDES HONORATO DA SILVA - Presidente da CPL

      
 E D I T A L

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa - Paraíba – SINTEM, 
no uso de suas atribuições previstas no inciso II, do Art. 9º, do Estatuto, amparado pelas disposições 
do Inciso II, do Art. 59, da Lei nº 10.406/2002, Código Civil Brasileiro, com a redação dada pela Lei 
nº 11.127, de 2005, convoca TODOS OS SINDICALIZADOS para a ASSEMBLEIA GERAL ESPE-
CÍFICA, a qual realizar-se-á no dia 01 de SETEMBRO DE 2016, às 08h00, em primeira convocação 
e, às 08h30, em segunda e última convocação,  no SINTEM, localizado na Av. dos Tabajaras, nº 
799 – Centro, nesta Capital da Paraíba, Outrossim, comunica, ainda, que não estando presente 
50% (cinquenta por cento) mais 01 (hum) dos sindicalizado, a Assembléia instalar-se-á em segunda 
convocação, no mesmo local e dia, com a quantidade de sindicalizados presentes, considerando-se 
aprovadas as deliberações que obtiverem maioria simples dos presentes, consoante prescrição do 
§ 2º, do Art. 8º c/c o art. 43, do Estatuto c/c o Parágrafo Único do Art. 59, da Lei nº 10.406/2002. O 
objetivo desta Assembleia é apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Alteração Estatutária.

João Pessoa – PB, em 24 de agosto de 2016.
Valdegil Daniel de Assis

PRESIDENTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2016  -  PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAIS 

DE CONSU-MO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 
DESTE MUNICÍPIO.

A Prefeitura de Santa Rita, através de seu  Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico 
emitido pela unidade requisitante, em favor dos: LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA – CNPJ: 08.819.724/0001-73 – itens: 01,02,03,06,07,08,09,13,14,17,18,19,21,22,23,24,25,26, 
27,29,30, 33,34,35,36,37,38,39, 41,42,42,44,45,46,47, 48,50,54,56,57,58,59, 60,63,64,65,66,67,69, 
70,71,72, perfazendo o valor total de R$ 1.263.180,00 (Um milhão duzentos e sessenta e três mil 
cento e oitenta Reais); CRM – COMERCIAL LTDA – CNPJ: 04.679.119/0001-93 – itens: 04, 20, 
32,40,49,62,68,73,77, pelo valor total de R$ 495.730,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil sete-
centos e trinta reais); MSHS – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 
40.782.468/0001-08, itens: 10,11,12,15,16,43,53,55,61,74,76, pelo valor total de R$ 2.241.601,00 
(dois milhões duzentos e quarenta e um mil seiscentos e um reais); SAÚDE MÉDICA COMERCIO 
LTDA – CNPJ: 01.704.290/0001-17, itens: 05,28,31,51,74, pelo valor total de R$ 1.073.985,00 
(um milhão, setenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais) e MJ COMERCIO DE ARTIGOS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA –ME – CNPJ: 22.465.640/0001-00, itens: 78 e 79, pelo valor 
total de R$ 51.075,00 (cinquenta e um mil setenta cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 
5.125.571,00 (cinco milhões cento e vinte cinco mil quinhentos e setenta e um reais), classificadas 
pelo critério de menor preço item. O item 52 foi deserto. 

Santa Rita, 23 de Agosto de 2016. 
José Robson Fausto 

Pregoeiro Oficial 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N184/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/09/2016 às 09h  para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 16-00737-6
João Pessoa, 24 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

João Pessoa (PB), 29 de abril de 2016.

A 
EDMILSON MARTINS DA NÓBREGA - ME
CNPJ n° 10.187.679/0001-23
Por seu Sócio - Administrador ou Representante Legal
Rua Compositor Rosil Cavalcante,nº 855, Andar 2, Bloco “C”, Apt. 201, Novo Bodocongó
Campina Grande/PB
CEP 58.431-070

Prezado(s) Senhor(es),
Reportamo-nos ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda nº 11/2014, ce-

lebrado entre a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP e essa Empresa, contido 
nos autos do Processo Administrativo CINEP n° 0515/2013, que tem por objeto a aquisição de 
um imóvel para uso empresarial, conforme especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato a 
cima citado,  qual seja, uma área de terreno para uso industrial, medindo 8.500,06m², localizado 
no Distrito Industrial de Patos, compreendendo os Lotes de n° 01, 02, 03, 04, 05 e 06, todos da 
Quadra 09 na cidade de Patos/PB.

Inicialmente, cumpre-nos lembrar a V. Sra. que em vistoria realizada por esta Companhia 
verificou-se que a empresa está inadimplente com suas obrigações contratuais, portanto descumpriu 
CLÁUSULA SÉTIMA, alínea “a”, do Contrato que foi firmado com esta Companhia, o que constitui 
violação às cláusulas contratuais resolutivas, avençadas no instrumento acima identificado.

Os prazos para implantação (12 MESES) e funcionamento da empresa (18 meses) esgotaram-
-se, respectivamente, em 03 de abril de 2015 e 03 de outubro de 2015, de forma que a empresa 
até o presente momento não se pronunciou sobre tal atraso.

Diante do exposto, servimo-nos da presente para NOTIFICÁ-LA, na pessoa do seu represen-
tante legal, a exercer direito de resposta acerca da não implantação do empreendimento e do não 
início de suas atividades, além de purgar a mora,  tudo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da presente NOTIFICAÇÃO, conforme o Art. 1º do Decreto-Lei nº 745, de 07/08/1969 
(redação dada pela Lei 13.097, de 2015), para que a defesa apresentada possa ser objeto de 
apreciação por esta Companhia, destacando que, não havendo qualquer manifestação e purga 
da mora no prazo estabelecido no caput do artigo supracitado, a CINEP, na condição de legítima 
proprietária do bem, poderá utilizar-se da resolução do contrato por inadimplemento do promissário 
comprador que se operará de pleno direito (Art. 474 do Código Civil), conforme determinação do 
Parágrafo Único, caput do art. 1º  da Lei acima elencada.

Registre-se, ainda, que outras medidas administrativas e judiciais cabíveis poderão ser adotadas 
em relação ao citado bem, patrimônio desta Companhia, além da responsabilização dessa empresa 
por eventuais perdas e danos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

             THOMPSON FERNANDES MARIZ RENAN RAMOS RÉGIS
                        Diretor de Operações  Coordenador Jurídico
                        OAB/PB 19.325

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00741-6 de 23/08/2016.

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
022/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - destinados a EMEPA-PB.
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 12 de setembro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada 
de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos do FUNCEP - Fundo Esta-
dual de Combate e Erradicação à Pobreza. Classificação Programática: 32.202.20.601.5002.4545 
Programa de Trabalho: 5002.4545 – Natureza da Despesa: 4490.52 – Fonte 179 – Localização 
Geográfica: 0287/ - Reserva Orçamentário nº 00142, em 16/08/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada ( EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
Email: cpl.emepa@gestãounificada.pb.gov.Fone para Contato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 24 de agosto de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00740-7 de 23/08/2016.

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
024/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de consumo - destinados a EMEPA-PB.
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 13 de setembro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada 
de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos do FUNCEP - Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação à Pobreza. Classificação Programática: 32.202.20.601.5002.4545 Pro-
grama de Trabalho: 5002.4545 – Natureza da Despesa: 3390.30/3390.32 – Fonte 179 – Localização 
Geográfica: 0287/ - Reserva Orçamentário nº 00141, em 16/08/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada ( EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
Email: cpl.emepa@gestãounificada.pb.gov.Fone para Contato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 24 de agosto de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
A Prefeitura de Bayeux através da CPL, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução empreitada porPreço Unitário, com o tipo de Licita-
ção MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 12 de setembro de 2016 às 14:00, tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma das Escolas: Jaidê 
Rodrigues, João Belmiro, Petronio de Figueiredo; Creches: N. S. Aparecida, Alice Suassuna e Solar 
de Angeles, no município de Bayeux.  Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006. O Edital e seus anexos estão à disposição no 
site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 24 de agosto de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2016

Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRO-
DOMÉSTICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E PROGRAMAS 
DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 12/09/2016. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-maillicitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 24 de agosto de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATO-

RIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA 
PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:30(hora local) do dia 12/09/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 24 de agosto de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de serviços para fornecimento 
de internet wi-fi gratuita. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 23 de Agosto de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Setem-
bro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando: Contratação 
de empresa especializada para manutenção de Redes Lan e Wan, Banco de dados, linguagens 
básicas, técnicas de manutenção em hardware e softwares, bem como dar suporte técnico pre-
sencial, monitorar e efetivar procedimentos evolutivos na rede de dados, efetivar as manutenções; 
preventivas e corretivas nos sistemas, elaboração de relatórios técnicos das devidas manutenções 
dos equipamentos, prestando suporte ao usuário de microinformática, realizando manutenção de 
hardwares e softwares.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. Email: sttpcampina.licita@gmail.
com.  Edital: http://sttpcg.com.br/ Campina Grande - PB, 24 de Agosto de 2016. JOSE AFONSO 
PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 025.287.554-06. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2088/2016 em João Pessoa, 19 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pro-
paganda ao Volante (FIAT/UNO MILLE FIRE – PLACA NJY-6190/PB) Na(o) – EM TODO ESTADO  
Município: -  UF: PB. Processo: 2016-005363/TEC/LO-2895.

VALDILSON CASCIANO DA CRUZ – CNPJ/CPF Nº 042.965.644-04. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2142/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - Propaganda Volante Comercial e Serviços – GOL = PLACA MOF-8211/PB) Na(o) 
–  TODO O ESTADO DA PARAÍBA  Município: -  UF: PB. Processo: 2016-005602/TEC/LO-2958.

ROCHA & PEDROSA LTDA EPP, Cadastrada no CNPJ sob nº 08.358.764/0001-27, Insc. Estadual 
nº 16.140.698-0, torna-se publico que houve o extravio dos formulários contínuos nº 0001 á 1000 
conforme consta no boletim de ocorrência Nº 00032.01.2016.1.02.203.

JOSE ROMERO ARAUJO-ME – CNPJ/CPF Nº 21.604.949/0001-70. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1502/2016 
em João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo. Na(o) -  Rua CICERO MOREIRA NETO Nº 190, JOÃO PAULO II 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003342/TEC/LO-2267.
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