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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Recursos serão para me-
dicamentos, material hospi-
talar e alimentos.  PÁGInA 3

Governo bloqueou o cadas-
tro no sistema de novos alunos 
no programa.  PÁGInA 14

Estado assegura
R$ 3 mi a hospital

Temer suspende o 
Brasil Alfabetizado

Ricardo cumprimenta paciente durante visita ao Laureano 

Poeta André Ricardo Aguiar

Napoleão Laureano

encontro das traças

educação em crise

Escritores e leitores reú-
nem-se na Budega Café para 
trocar livros e conversar sobre 
a arte da criação.  PÁGInA 9

Evento estimula a 
paixão pela leitura

FOTOS: Divulgação

FOTO: Secom-PB

Durante o julgamento do processo de impeachment, a presidente foi interpelada por 48 senadores e respondeu a todas 
as perguntas. A sessão contou com as presenças do ex-presidente Lula e do compositor Chico Buarque.  PÁGInAs 8 E 13

Dilma enfrenta mais de
12 horas de interrogatório 

 impeachment no senado

lITERATuRA no DnA  Pai e filha lançam 
hoje livros de contos e poesias.  PÁGInA 12

Único ouro olímpi-
co da Paraíba, jogador 
de futebol foi homena-
geado.  PÁGInA 24

Governador recebe 
Douglas Santos

esportes

ALTA

ALTA

09h06

21h19

0.3m

0.4m

baixa

baixa

02h58

15h24

2.3m

2.3m

Acima, Chico Buarque 
e Lula assistem 
ao depoimento; a 
Polícia Militar usa o 
batalhão de choque 
para reprimir uma 
manifestação contra 
o impeachment na 
Avenida Paulista

FOTOS: Geraldo Magela-Agência Senado/Lula Marques-AGPT/Paulo Pinto-AGPT
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Há um forte receio entre organiza-
dores e atletas de que a Paralimpíada 
2016, que acontecerá entre os dias 7 e 
18 de setembro, no Rio de Janeiro não 
alcance o prestígio que merece, princi-
palmente em relação ao público que de-
verá se fazer presente nos vários locais 
de disputa de medalhas. A partir mes-
mo da visível desmobilização da mídia 
já destacada para a cobertura dos Jo-
gos, especula-se que o evento possa vir 
a ser entendido como uma coisa menor, 
algo que se promove quase como com-
pensação. 

Dias atrás o presidente do Comi-
tê Paralímpico Internacional, Philip 
Craven, afirmou durante coletiva do 
Parque Olímpico que nunca encontrou 
tantas dificuldades na realização de 
uma Paralimpíada como está enfren-
tando na Rio 2016. Segundo ele, os ní-
veis de serviços já foram revistos para 
que a estrutura seja mais enxuta e com 
menores custos. E para que o evento 
tenha o mesmo nível da Olimpíada, se-
gundo ele, é preciso que o Brasil tam-
bém abrace as competições para quem 
possui necessidades especiais.

O presidente do Comitê Paralímpi-
co Brasileiro, Andrew Parsons, por sua 
vez, convocou a sociedade para compa-
recer às competições. “Temos um de-
ver com os paratletas desse país. Que-
remos atletas brasileiros no pódio todo 
dia. Esses brasileiros são uma metáfo-
ra destes jogos e eles vão nos fazer or-
gulhosos”, afirmou. De fato, ao longo da 
história, diversos atletas com deficiên-
cia física participaram de edições dos 
Jogos Olímpicos, obtendo excelentes 

resultados. O Brasil estreou nos Jogos 
Paralímpicos em 1976 conseguindo sua 
primeira medalha na edição seguinte. 
Em 2008, pela primeira vez terminou a 
competição entre os dez primeiros no 
quadro de medalhas, ficando em nono 
lugar com 47 medalhas.

A coragem, a determinação, a inspi-
ração e a igualdade são os valores dos 
Jogos Paralímpicos que ocorrerão no 
Rio, contando com a presença de 4.350 
atletas de 176 países, com o refrão “Es-
pírito em Movimento” introduzido em 
2004 nos Jogos Paralímpicos de Ate-
nas. Ao longo dos anos, o movimen-
to Paralímpicos vem conquistando a 
atenção e o respeito de milhões de pes-
soas em todo o mundo. Palavras como 
superação, atitude, garra, força, espe-
rança, confiança, fé e principalmente 
perseverança fizeram com que os Jogos 
se transformassem no segundo maior 
evento do mundo.

O principal objetivo da inclusão 
social na Paralimpíada é a valoriza-
ção dos esportistas com deficiência 
como atletas, destacando apenas sua 
atuação na competição independen-
te de seu biótipo ou sua deficiência. 
Esta inclusão é submetida a uma ade-
quação, para dar oportunidades de 
vivências produtivas às pessoas en-
volvidas e também para uma maior 
percepção de que o profissional deve 
ser valorizado por suas potenciali-
dades e pela contribuição que ofere-
ce à sociedade. Exemplos de vida, de 
superação, ousadia e coragem estes 
atletas merecem toda a atenção do 
mundo!

Editorial
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Cida Ramos (PSB) acusou o prefeito 
Luciano Cartaxo (PSD) de gastar R$ 1 
milhão com o pagamento de familiares 
na Prefeitura de João Pessoa; “Com 
esse dinheiro, é possível construir um 
PSF ou beneficiar milhares de pessoas 
com o programa Cartão Cidadão. É a 
política da parentalha”. O prefeito ne-
gou que tenha empregado parentes, 
mas a socialista disse ter uma lista 
com 40 nomes.

UNInforme

ApOIO DO pTB EncOnTRO

cARTA ABERTA A MIchEl TEMER

Hoje é dia de debate com 
candidatos a prefeito de João 
Pessoa. É o quarto em menos 
de dez dias, desta feita na TV 
Manaíra. Novamente estarão 
frente a frente Victor Hugo 
(PSOL), Cida Ramos (PSB), 
Luciano Cartaxo (PSD) e Cha-
liton Machado (PT). A trans-
missão, que também poderá 
ser acompanhada pela Band-
News FM 103,3, será pelos 
canais 10 (João Pessoa) e 
canal 7 (Campina Grande).

Candidato a prefeito de Ca-
bedelo, Fernando Sobrinho 
(DEM) recebeu reforço de 
peso. O PTB do deputado 
federal Wilson Filho já está 
incorporado à campanha, 
cujo candidato é apoiado 
pelo governador Ricardo 
Coutinho (PSB). “Na visão 
metropolitana, essa alian-
ça é importante, pois serei 
vice-prefeito de João Pes-
soa”, disse o parlamentar ao 
anunciar o apoio à chapa.

O presidente nacional da 
OAB, Cláudio Lamachia, dará 
a palestra “Perspectivas 
da OAB com as Ouvidorias 
Judiciais”, quinta-feira, na 
programação do 2º Encon-
tro Nacional de Colégio de 
Ouvidores Judiciais, no Hotel 
Sapucaia Tambaú, em João 
Pessoa. O evento começa 
amanhã, às 14h, com a par-
ticipação do desembargador 
Marcos Cavalcanti, presiden-
te do TJ-PB.

“pOlíTIcA DA pAREnTAlhA”

TERcEIRO DEBATE

nÃO fuI Eu, DIz ROMERO SOBRE cOnDEnAÇÃO DO TcE
O prefeito Romero Rodrigues admitiu ontem que foi multado em R$ 3 mil pelo Tribunal de Contas da 
Paraíba, que imputou ao município um débito de R$ 3,6 milhões por desvio de recursos do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), em Campina Grande. Porém, em nota, disse que a 
irregularidade teria ocorrido na gestão de Veneziano Vital (PMDB). “Quem praticou o ato lesivo não 
sofreu qualquer tipo de pena administrativa, contestou.  

EsTrANHA mUdANçA

O discurso da presidente afasta-
da, Dilma Rousseff (PT), ontem, 
no Senado, poderia ser uma car-
ta aberta ao presidente interino 
Michel Temer (PMDB), tamanha a 
quantidade de trechos em que a 
petista aproveita para, ao tempo 
em que se defende das acusa-
ções que lhe são impostas e pro-
clama sua honestidade, mandar 
‘recados’ para o peemedebista. 
Dentre estes, destaco quatro, que 
corroboram o que digo. Vejamos 
o primeiro: “Não luto pelo meu 
mandato por vaidade ou por apego 
ao poder, como é próprio dos que não tem caráter, princípios ou utopias a conquistar”. Noutro 
trecho, a presidente afastada, ao falar que não cedeu às chantagens do ex-presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), saiu-se com essa: “Se eu tivesse me acumpliciado com a 
improbidade e com o que há de pior na política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o 
menor pudor em fazê-lo, eu não correria o risco de ser condenada injustamente. Quem se acumpli-
cia ao imoral e ao ilícito, não tem respeitabilidade para governar o Brasil”. Adiante,  ela novamente 
se refere, de forma indireta, a Temer: “Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do 
presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. 
A mim cabe lamentar pelo que foram e pelo que se tornaram. E resistir. Resistir sempre”.  E por 
fim, a petista também disparou: “Como todos, tenho defeitos e cometo erros. Mas entre os meus 
defeitos não está a deslealdade e a covardia. Não traio os compromissos que assumo”.
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Artigo

A transcendência do vulgar

Transcender é sair da rotina. Há 
tanta coisa que nos faz transcender. 
A boa música, uma paisagem, um pôr 
do sol, uma caminhada à beira-mar, 
um passeio em um parque, uma bela 
palestra, um belo quadro.

Feliz é aquele que sai de si mes-
mo. Até Jesus buscou a transcen-
dência, quando subiu até o Monte 
Tabor e lá conversou com os cha-
mados mortos. Dir-se-ia uma autên-
tica reunião mediúnica, na qual os 
apóstolos se sentiram tão bem que 
não queriam mais sair de lá. Foi o 
fenômeno da Transfiguração.

Lembrar que só o homem trans-
cende. O homem evoluído, é claro. 
Os bichos não transcendem, não 
saem de si. Certo escritor francês 
dizia que nunca viu seu gato pensa-
tivo...

E viva o slogan decarteano: “Pen-
so, logo existo”. Conversar com você 
mesmo é uma beleza. Dizem que San-
to Agostinho, antes de dormir, procu-
rava rever todos os acontecimentos 
do dia. Fazia uma retrospectiva de to-
dos os seus atos. Os bons e os maus. 
Tornava-se juiz de si mesmo, coisa que 
poucos fazem. Viva, portanto, a trans-

cendência, que é sair de si mesmo.
Os animais não transcendem, repi-

to. Os selvagens não transcendem. São 
imediatistas. Estão a todo momento 
pensando em saciar a fome e depois 
dormir.

Mas há a transcendência material. 
O prazer com as coisas efêmeras. Du-
rante as recentes Olimpíadas, muita 
gente saiu de si mesmo, gritou, se ex-
tasiou, com muita euforia. Muita gen-
te pulou de alegria, levantou as mãos 
para o céu, chorou de emoção. Muita 
gente saiu de si. Esqueceu, por alguns 
instantes, a própria vida. Eis aí uma 
transcendência que não leva a nada, 
no sentido espiritual.

Voltando a Jesus, ele levou a vida, 
neste mundo, saindo de si mesmo. 
Para ele, transcender era como respi-
rar. De instante a instante se recolhia, 
sempre estava orando, conversando 
com o Pai.

Concluo dizendo que quem não 
pensa, não existe. E nada de viver 
apenas para a aventura, para os pra-
zeres efêmeros, levianos, que nada 
acrescentam. A verdadeira aventura 
é a transcendência ao viver, e não, a 
transcendência do vulgar.

lembrar que só o homem transcende. O homem evoluído, é claro. Os 
bichos não transcendem, não saem de si.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br
A presidente afastada Dilma Rousseff apon-
tou a incoerência do Tribunal de Contas da 
União (TCU) quanto à decisão de reprovar suas 
contas: “O TCU recomendou a aprovação das 
contas de todos os presidentes que editaram 
decretos idênticos aos que editei. Nunca le-
vantaram qualquer problema técnico ou apre-
sentaram a interpretação que passaram a ter 
depois que assinei estes atos”. De fato, é uma 
mudança estranha de entendimento.  
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Ricardo assina convênio para manter 
serviços ativos no Napoleão Laureano
Hospital deverá receber, em 
caráter emergencial, cerca 
de R$ 3 milhões do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, na ma-
nhã de ontem, convênio 
em caráter emergencial no 
valor de aproximadamente 
R$ 3 milhões para manu-
tenção de serviços do Hos-
pital Napoleão Laureano e 
também visitou as obras 
de ampliação e constru-
ção onde vai funcionar o 
novo Centro de Imagens do 
hospital. A obra vem sen-
do feita pelo Governo do 
Estado através da Suplan, 
um investimento de R$ 2,6 
milhões e deverá ser con-
cluída em julho do próximo 
ano. Já a verba do convênio 
será liberada em parcelas 
mensais de R$ 398 mil e 
será destinada a aquisição 
de medicamentos, material 
hospitalar e gêneros ali-
mentícios para o Laureano. 

O governador enfati-
zou que o câncer continua 
sendo a segunda causa 
morte na Paraíba. Em pri-
meiro lugar está a car-
diopatia vascular. “Temos 
compreensão disso e sabe-
mos que as parcerias são 
fundamentais e o Napoleão 
Laureano já vem atenden-
do o público há 54 anos e 
é preciso qualificar mais a 
saúde, a exemplo do Servi-
ço de Diagnóstico Mamário 
da Paraíba no Centro Espe-
cializado de Diagnóstico do 
Câncer (CEDC), um investi-
mento de R$ 1 milhão que 
inauguramos sexta-feira 
passada”, lembrou Ricardo, 
ressaltando que o Estado 
da Paraíba vem remando 
contra a maré e entregando 

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTOS: Evandro Pereira

serviços à população.  

Descentralização
Na ocasião, o governa-

dor reafirmou que o Hospital 
Napoleão Laureano é a gran-
de referência em oncologia 
no Estado da Paraíba. “O vo-
lume de atendimentos rea-
lizados no Laureano repre-
senta a imensa maioria dos 
atendimentos realizados no 
Estado, que vem fazendo um 
grande esforço no sentido de 
descentralizar a quimiotera-
pia, a radioterapia e cirur-
gias no Sertão, com a abertu-
ra do Hospital de Oncologia 
da cidade de Patos”, disse o 
governador, pontuando que 
para abrir e fazer funcionar 
o Hospital de Oncologia de 
Patos precisa de uma equa-
ção com o Ministério da Saú-
de, porque ele já está pronto, 
mas o Estado não tem capa-
cidade para fazer funcionar 

aquele hospital sozinho.
Para a secretária de 

Saúde do Estado, Roberta 
Abath, esse convênio assi-
nado pelo governador Ri-
cardo Coutinho visa ampa-
rar, cuidar e salvar a vida 
humana no imperativo do 
sofrimento. O Governo do 
Estado na concepção do de-
ver que tem com a saúde da 
população, além de ajudar 
na manutenção do Napoleão 
Laureno, também está cons-
truindo e ampliando a ala de 
radiologia do hospital,  que 
após ser concluída vai po-
der atender com mais con-
forto os paraibanos que são 
diagnosticados com câncer.

A diretora-superinten-
dente de Obras do Plano de 
Desenvolvimento da Paraíba 
(Suplan), Simone Guimarães, 
disse que a construção da ala 
de radiologia do Laureano é 
de suma importância para as 

pessoas que necessitam de 
tratamento contra o câncer. 
Trata-se de um investimento 
de R$ 2,6 milhões cuja con-
clusão está prevista para ju-
lho do próximo ano.  

 Segundo o diretor ge-
ral do Hospital Napoleão 
Laureano, Ivo Borges, o con-
vênio assinado ontem foi 
celebrado entre o Governo 
do Estado, através da Secre-
taria de Saúde e a Fundação 
Laureano,  presidida pelo 
médico Carneiro Arnaud, 
que é a instituição mante-
nedora do hospital. “Trata-
se de uma ajuda ímpar da 
gestão do governo Ricardo 
Coutinho. Com essa verba 
o hospital vai economizar 
mensalmente R$ 398 mil 
durante um ano em medica-
mentos e gêneros alimentí-
cios, podendo o hospital in-
vestir em outros insumos e 
sobretudo em algo que pos-

sa trazer mais conforto para 
os pacientes”, disse.

Amigo do Laureano
“O governador Ricardo 

Coutinho é amigo do Hospital 
Napoleão Laureano há anos”, 
disse o presidente da Funda-
ção Laureano, Carneiro Ar-
naud, afirmando que no ano 
em que o Laureano comemo-
ra 54 anos de existência,  re-
cebe um apoio marcante que 
é a construção e ampliação 
da ala de radiologia. 

“Não é a primeira vez 
que o governador Ricardo 
Coutinho prestigia o Laurea-
no, ele já adquiriu para o hos-
pital um acelerador linear e 
uma ambulância. Agora, sua 
gestão está construindo a ala 
de radiologia, onde será ins-
talada a ressonância magné-
tica e assinando um convênio 
que vai ajudar e muito na ma-
nutenção do hospital”, frisou 

Carneiro Arnaud, enfatizan-
do que tanto o governador 
como a secretária da Saúde 
Roberta Abath são amigos 
e parceiros que entendem a 
nobreza da causa.

O Hospital Napoleão Laureano, fun-
ciona na Avenida Capitão José Pessoa, 
número 1140, no bairro de Jaguaribe. 
Até julho deste ano o hospital atendeu 
485 mil pessoas com cirurgias de 
média e alta complexidade, curativos, 
atendimentos psicológicos, sessões 
de fisioterapia, internamentos na UTI 
e internamentos na urgência. Por mês 
o hospital atende cerca de 2,5 mil pa-
cientes que chegam de todo o Estado. 
No ano de 2015 foram mais de 600 mil 
atendimentos. Segundo Ivo Borges, os 
tipos de câncer mais comuns entre os 
paraibanos são próstata (homens) e 
mama (mulheres).

Serviço

Verba do convênio com o Estado será liberada em parcelas mensais de R$ 398 mil; governador aproveitou para visitar as obras custeadas pelo Tesouro Estadual

O governador Ricardo Coutinho 
participa às 10h desta terça-feira (30) da 
solenidade de embarque dos alunos e 
das professoras da rede estadual, sele-
cionados no programa de intercâmbio 
cultural Gira Mundo do Governo do Es-
tado. O voo está marcado para 12h, no 
Aeroporto Internacional Castro Pinto, 
em Bayeux. Estarão presentes também 
a vice-governadora Lígia Feliciano, o se-
cretário de Estado da Educação Aléssio 
Trindade, entre outras autoridades, os 
pais e responsáveis pelos alunos. 

Os 50 estudantes serão divididos em 
dois grupos para o embarque. O primei-
ro sairá às 5h, o segundo ao meio-dia. 
Os voos terão parada no Rio de Janeiro, 
onde todos os alunos irão se encontrar e 
seguir juntos para o Canadá. Uma equi-
pe da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) vai acompanhar os meninos nessa 
adaptação no país do intercâmbio. “Va-
mos visitar as casas das famílias, que vão 
hospedar os estudantes; fazer contato 
com as escolas onde vão acontecer as au-
las; e prestar assistência ao grupo, nessa 
fase de chegada ao Canadá”, explicou o 
diretor executivo de Desenvolvimento 
Estudantil da SEE, Túlhio Serrano.  As au-
las do intercâmbio começam no dia 8 de 
setembro. 

Os alunos vão vivenciar experiên-
cias práticas no desenvolvimento da lín-
gua estrangeira e interações com outra 
cultura, durante cinco meses. Já os três 
educadores vão passar três meses no in-

tercâmbio. “Nesse tempo, os estudantes 
terão direito a uma bolsa de estudos no 
valor total de R$ 3.200,00 (cada); e os 
professores no valor de R$ 2.800 (cada)”, 
disse Túlhio.

As três professoras selecionadas 
para o intercâmbio tiveram as melhores 
médias obtidas nas turmas do curso pre-
paratório para o exame TOEIC. Elas vão 
vivenciar novas práticas pedagógicas 
que proporcionarão o aperfeiçoamento 
profissional, em escolas de nível médio 
do Canadá. Também terão moradia em 
casa de família nativa.

O melhor classificado na seleção do 
intercâmbio foi o aluno Paulo Kennedy 
Tavares Reis, da Escola Estadual Olivina 
Olívia Carneiro da Cunha, de João Pes-
soa. Ele obteve a nota máxima, 180 pon-
tos no teste. Dos 50 selecionados foram 
50% do sexo masculino e 50% do sexo 
feminino. Os estudantes fizeram teste 
de seleção, no período de 5 a 7 de julho.

Gira Mundo 
O programa tem o objetivo de pro-

piciar a estudantes e professores da rede 
estadual de ensino experiências práticas 
no desenvolvimento de língua estran-
geira e interações com outras culturas, 
por meio de intercâmbio com países de 
língua inglesa. A edição 2017 do progra-
ma vai selecionar estudantes da Rede 
Estadual para fazer intercâmbio na Fin-
lândia. O Gira Mundo representa um in-
vestimento de R$ 2,5 milhões.

Governador vai a embarque 
de estudantes e professoras

GIRA MUNDO

CHICO JOSÉ
chicodocrato@gmail.com

O Tribunal de Justi-
ça da Paraíba instalou na 
manhã de ontem, o Cartó-
rio Unificado das cinco Va-
ras de Família da Comarca 
de Campina Grande, em 
funcionamento no Fórum 
Afonso Campos, localiza-
do no Complexo Judiciário 
da Liberdade. O ato de ins-
talação foi presidido pelo 
presidente do TJPB, desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. O Cartório 
está instalado no terceiro 
andar do prédio do Fórum. 
Além das Varas de Famílias, 
terão cartórios unificados 
com status de secretaria, as 
Varas de Fazenda Pública, 
Varas Cíveis e também as 
Varas Criminais 

O Cartório Unificado 
vai contar com 21 servido-
res para atendimento aos 
operadores do Direito e às 
pessoas que tenham ações 
em tramitação nas Varas de 
Família. De acordo com o 
presidente do TJ-PB, Mar-
cos Cavalcanti, o Cartório 
Unificado, vai funcionar 

com maior celeridade na 
tramitação dos processos, 
sobretudo os que envolvem 
pensão alimentícia, que 
pode ser decidida mediante 
acordo entre as partes du-
rante audiência. 

O desembargador Mar-
cos Cavalcanti explicou que 
a unificação  dos cartórios, 
atendeu a uma determina-
ção do Conselho Nacional 
de Justiça, por meio da Re-
solução 219. Trata-se  se-
gundo ele, de uma determi-
nação que será estendida 
a todos os presidentes dos 
Tribunais de Justiça, com 
prazo de aplicação de seis 
meses.

“O principal objetivo 
é dar mais celeridade. Dar 
uma resposta mais rápi-
da ao jurisdicionado. Isso 
vai ser muito bom para os 
advogados, que terão aten-
dimento melhor do que ti-
nham antigamente. No lu-
gar de um cartório ele vai 
a uma secretaria. O mesmo 
funcionário apresenta solu-
ções de todos os processos”, 
destacou o dirigente do Ju-
diciário paraibano.

O Cartório terá um co-

ordenador geral e um chefe, 
que se reportarão direta-
mente ao diretor do Fórum 
Afonso Campos, juiz Van-
demberg Freitas. O treina-
mento com os servidores 
ocorreu na última sexta-fei-
ra, com palestras a  respeito 
da  sistemática de funciona-
mento do Cartório. “Serão 
21 servidores que vão tra-
balhar num único espaço, 
acredito que o Tribunal vai 
dar melhores condições de 
trabalho a esses servido-
res”, disse o juiz Vandem-
berg Freitas, lembrando 
que a unificação contem-
plou os fóruns de João Pes-
soa e Campina Grande, as 
duas maiores comarcas da 
Paraíba.

A criação do cartório 
único foi determinada pela 
Resolução no 08, de 09 de 
março de 2016. Para que 
o cartório fosse instalado, 
foram necessárias obras de 
reforma nos espaços físicos 
nos Fóruns de João Pessoa e 
Campina Grande. Ao mesmo 
tempo o Tribunal de Justiça 
providenciou a aquisição de 
novos equipamentos de in-
formática.

TJ instala cartório unificado das 
Varas de Família em Campina

FÓRUM AFONSO CAMPOS
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Políticas

Governo assegura águas a 
Monteiro em abril de 2017
Município do Cariri 
paraibano vai receber 
obra pelo Eixo Leste

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h - Reunião com coordenação de 
campanha
14h - Gravação de Guia Eleitoral
22h - Debate na TV Manaíra

Não divulgou agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

8h - Gravação de Guia Eleitoral
17h - Panfletagem e bandeiraço 
na esquina da Avenida Rui Barbosa 
com a Avenida Pedro II
21h - Debate  na TV Manaíra

CAMPINA GRANDE

8h23 - Gravação de Guia Eleitoral
10h - Reunião com funcionários de 
empresas
16h23 - Caminhada no Distrito dos 
Mecânicos
19h - Reunião com lideranças 

7h – Despachos administrativos 
11h – Visita ao Shopping Edson 
Diniz, seguida de corpo a corpo na 
Praça da Bandeira
12h – Compromisso institucional 
16h – Ação no Chico Mendes, zona 
oeste de Campina Grande
18h – Ação no Conjunto Grande 
Campina

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

Manhã - Atividades parlamentares 
12h20 - Entrevista para a Campina 
FM 93.1
15h40 - Caminhada na Vila Cabral 
de Santa Terezinha
19h - Reunião com lideranças polí-
ticas no bairro José Pinheiro

Manhã - Visita ao Parque do Lou-
zeiro. Resolve problemas burocrá-
ticos de campanha e participa do 
programa Correio Debate, em João 
Pessoa
Tarde - Roda de conversa com 
estudantes universitários
Noite - Encontro com ciclistasWalter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Gravação de Guia Eleitoral
15h15 - Caminhada no bairro da 
Ressurreição
19h - Entrevista/Debate com o 
Trade Turístico de Campina Grande, 
no Salão Oval do Garden Hotel

Não divulgou agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

9h - Preparação para entrevista na 
TV Master
12h - Entrevista na TV Master
16h - Gravação de Guia Eleitoral
19h - Gravação de Guia Eleitoral

FOTO: Adarlberto Marques/Ministério da Integração

Até abril de 2017 as  
águas resultantes do Proje-
to de Integração do Rio São 
Francisco (PISF) às Bacias do 
Nordeste Setentrional, estarão 
chegando ao Rio Paraíba, por 
meio do Eixo Leste,  no mu-
nicípio de Monteiro, no Cariri 
paraibano.  A informação foi 
transmitida ao presidente da 
Associação Comercial de Cam-
pina Grande, Álvaro Barros,  
pela  chefe de gabinete do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal, Alexandra Fontes.

O comunicado do Minis-
tério da Integração Nacio-
nal foi uma resposta a ofí-
cio entregue ao presidente 
interino Michel Temer, pelo 
presidente da Associação Co-
mercial de Campina Grande, 
durante audiência especial, 
no mês de junho, em Brasília. 
Da audiência participaram 
dirigentes da Confederação 
das Associações Comerciais 
do Brasil.

No documento, Álvaro 
Barros relatou a crise hídri-
ca porque passam Campina 
Grande e mais 18 cidades e 
pediu agilidade no Projeto de 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Obras do Eixo Leste do projeto de Transposição do Rio São Francisco já estão 86,5% concluídas

Transposição do São Francis-
co. Em nota técnica enviada 
ao presidente da Associação 
Comercial da “Rainha da Bor-
borema”, o Ministério da In-
tegração Nacional assegurou 
que Campina será atendida 
pelo Eixo Leste do Projeto de 
Integração do São Francisco, 
a partir do Açude Poções no 
município de Monteiro.

Do Açude Poções a água 
segue para o Rio Paraíba 
chegando posteriormente 
ao Açude Epitácio Pessoa, no 
município de Boqueirão, res-

ponsável pelo abastecimento 
de Campina Grande e mais 
18 cidades do Compartimen-
to da Borborema.  A mesma 
nota adianta que, as obras do 
Eixo Leste da Transposição 
em território paraibano já 
estão 86,5% concluídas.

O Projeto de Integração 
do Rio São Francisco, com 
Bacias Hidrográficas do Nor-
deste Setentrional é um em-
preendimento com extensão 
de 477km, distribuídos entre 
os eixos de transferência de 
água Norte e Leste  

Entretanto, a preocupa-
ção do presidente da Asso-
ciação Comercial de Campina 
Grande, reside na  necessida-
de de obras de saneamento 
básico das cidades que ficam 
entre Monteiro e Boqueirão. 
Essas cidades, segundo ele, 
despejam esgotos no leito 
do Rio Paraíba.  Álvaro teme 
que as obras de saneamento 
possam ser demoradas, re-
tardando, consequentemen-
te, a chegada das águas da 
Transposição ao Açude de 
Boqueirão.

“Somente quem não 
deve, não teme e tem cons-
ciência de que a verdade está 
a seu favor, teria a disposição 
e coragem de enfrentar um 
tribunal de inquisição com a 
altivez com que a presidenta 
Dilma o fez nessa segunda-
feira. Se os senadores vota-
rem pela perda do mandato 
da presidenta Dilma, irão 
condenar uma inocente, 
usurpar a soberania do voto 
e a decisão de mais de 54 mi-
lhões de brasileiros, rasgar a 
Constituição e macular a his-

tória política do Brasil de for-
ma vergonhosa, covarde, vil 
e perversa. Se isso acontecer, 
a história julgará os golpistas 
e os brasileiros haverão de 
dar uma resposta nas urnas 
em 2018”, disse ontem (29), 
o deputado estadual Jeová 
Campos (PSB).

O parlamentar lembrou 
que o discurso da presiden-
te Dilma, na abertura dos 
trabalhos do Senado, nessa 
segunda-feira, foi brilhante, 
lúcido, conciso e sem ódio. 
“A presidenta restabeleceu a 

verdade dos fatos, desmon-
tou a farsa do golpe, deu um 
depoimento emocionante, 
um testemunho de bravu-
ra e colocou a carapuça nos 
algozes do golpe de uma 
forma muito eficaz. A histó-
ria dela não será manchada 
pela podridão dos seus al-
gozes”, afirmou Jeová, lem-
brando que se o golpe se 
concretizar, a democracia e 
o estado democrático de di-
reito sofrerão um duro gol-
pe que vai custar muito caro 
para o País.

Jeová enaltece altivez e coragem 
da presidente Dilma Rousseff

PROCESSO DE IMPEACHMENTJustiça realiza 
mutirão da Vara 
de Família na 
comarca de Sapé

Começa nesta terça-fei-
ra (30), na Comarca de Sapé, 
o 2º Mutirão Anual da Vara 
da Família, que prossegue 
até esta quinta-feira (1º). 
São 110 audiências, com dez 
conciliadores e o apoio da 
Defensoria do Estado e do 
Município. Trata-se de uma 
parceria da Comarca de Sapé 
com o Núcleo de Conciliação 
do Tribunal de Justiça, que 
tem à frente o desembargador 
Leandro dos Santos.

Segundo a diretora do 
Fórum “Desembargador Joa-
quim Sérgio Madruga” de 
Sapé, juíza Juliana Duarte 
Maroja, essa é a segunda vez 
que se realiza um mutirão 
em Sapé da Vara de Família, 
já que o ano passado foram 
realizados dois mutirões cí-
veis. “Sim, estamos realizan-
do esse mutirão porque a 
nossa pauta de audiências é 
para fevereiro de 2017”, afir-
mou a magistrada.

DPVat em Patos
Começa nesta terça-feira 

(30) e prossegue até a quinta-
feira (1º), na comarca de Pa-
tos, no Sertão paraibano, mais 
um esforço concentrado que 
pretende analisar 687 pro-
cessos que envolvam Seguro 
de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Via Terrestre (DPVat). O even-
to transcorrerá no horário de 
8h às 18h, na Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB), 
bairro Salgadinho. O atendi-
mento será feito por ordem 
de chegada e o não compare-
cimento injustificado do ad-
vogado e seu constituinte, no 
dia marcado para a audiên-
cia, será considerado como 
renúncia a prova pericial.

 A presidente estadual do Par-
tido dos Trabalhadores da Paraí-
ba (PT-PB), Giucélia Figueiredo, 
acompanhou o discurso da presi-
dente da República, Dilma Rou-
sseff, e enalteceu a sua coragem 
enquanto mulher de enfrentar a 
perseguição e a ira daqueles que 
não aceitaram as conquistas so-
ciais vindas através dos governos 
Lula e Dilma: “Ver a nossa presi-
denta falando na tribuna muito 
me emocionou, e mais ainda, senti 
ainda mais orgulho desta mulher 
que possui na sua história a garra 
para enfrentar as injustiças, a dor 
e o ódio, e se mantém de cabeça 
erguida, com uma dignidade que 
humilha aqueles que no Senado 
estão na construção do Golpe”.

 “A presidenta Dilma Rousseff 
segue firme, pois sabe que não 
cometeu nenhum crime, e não irá 
sair pela porta dos fundos, como 
muitos querem. Ela é forte, e se 
suportou a tortura e a escuridão 
de uma cela, irá enfrentar, como 
já está fazendo, esses que querem 

o Brasil de oportunidades apenas 
para os ricos. O nome de Dilma 
já está na história como uma mu-
lher guerreira, que enfrentou o 
machismo, o preconceito, e não 
cedeu as chantagens e negociatas 
que mancham a política brasilei-
ra”, acrescentou.

 Ainda segundo Giucélia Fi-
gueiredo, “o país vive um triste 
momento, e a conta será paga por 
todos, inclusive por aqueles que se 
omitiram e por aqueles que bate-
ram panelas e se vestiram de ver-
de e amarelo”: “Não se enganem, 
o que estamos vendo hoje, irá 
mancar um momento de grandes 
retrocessos no nosso país. Estão 
rasgando a nossa Constituição, e 
com ela os nossos direitos sociais. 
O que nos espera é a promessa de 
que nos próximos 20 anos o Bra-
sil e o povo brasileiro irão sofrer 
o que existe de pior, e o que an-
tes era apenas um passado de du-
ras lembranças, voltará a ser um 
presente de tristeza e sofrimento 
para o nosso povo”.

“Garra para enfrentar injustiças, dor e ódio”
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Este ano, 2.827 alunos 
foram contratados pelo 
CIEE e 2.801 pelo IEL

Mais de 5 mil entram no mercado
ESTÁGIO na ParaíBa

Muito embora a crise eco-
nômica continue sendo um fa-
tor que cause preocupação e 
impactos visíveis no mercado 
de trabalho, os estudantes têm 
tido uma resposta consideravel-
mente positiva em sua busca por 
estágios. No Estado da Paraíba, 
o Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE) constatou que 
foram 2.827 novas contratações 
de estagiários apenas em 2016. 
Simultaneamente, o Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), agente de in-
tegração que atua no Estado da 
Paraíba desde 1969, mostra que, 
até agosto deste ano, já ingres-
saram no mercado de estágio 
2.801 estudantes. A expectativa 
é de que se alcance o número de 
3 mil estudantes inseridos em 
diversos campos de atuação até 
dezembro. 

Conveniado com todas as 
instituições de Ensino Médio, En-
sino Técnico e Ensino Superior do 
Estado da Paraíba, o IEL pontua 
que as áreas com maior oferta de 
vagas são administração de em-
presas, ciências contábeis, Direi-
to, engenharia civil, comunicação 
social e cursos técnicos nas mais 
diversas áreas de Ensino Médio. 
Para alcançar o tão sonhado es-
tágio nesta e em outras áreas, os 
estudantes costumam deixar cur-
rículos em todas as empresas em 
que têm interesse, procurar por 
oportunidades em grupos das re-
des sociais, visitar feiras de está-
gio e contatar amigos já inseridos 
no mercado de trabalho.

Após algum tempo na pro-
cura e várias tentativas, Vítor 
Nery, estudante de Jornalismo da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), foi contratado como es-
tagiário da Gerência Executiva 
do INSS. Há um ano e dois meses 
trabalhando no local, o rapaz ga-
rante que, no exercício da função, 
está tendo uma série de aprendi-
zados. “O estágio é uma permu-
ta entre estudante, supervisor e 
outros profissionais da empresa. 
O ganho de conhecimento e expe-
riência é inerente. Aqui no INSS, 
tenho aprendido as funções de 
uma assessoria de imprensa e 
inventivas formas de apresentar 
produtos institucionais”. 

Ao ser questionado sobre 
a razão para contratação de es-
tagiários, Ramon Figueirêdo, 
chefe do setor de Comunicação 
Social do INSS, salienta que além 
da necessidade da mão de obra, 
oferecer vagas para jovens estu-
dantes é dar uma oportunidade 
de crescimento profissional aos 
que ainda estão adentrando no 
mercado de trabalho. “O estágio, 
além de oferecer novos conhe-
cimentos, prepara o estudante 
no que diz respeito à disciplina 
e responsabilidade para a vida 
profissional”, explica. 

Considerada uma das eta-
pas mais significativas no pro-
cesso de formação de qualquer 
estudante, o estágio profissio-
nalizante, além de fazer parte do 
projeto pedagógico dos cursos 
de graduação, é um importan-
te instrumento de inserção no 
mercado de trabalho. Contando 
com um programa de estágio efi-
ciente, o aluno passa a experien-
ciar a realidade de sua profissão, 
conciliando a teoria que lhe é 
apresentada em sala de aula 
com a vivência proporcionada 
pelas atividades que desempe-
nha no dia a dia.  

Lucas Campos
Especial para A União

Justamente por exercer 
uma função demasiadamen-
te importante na vida dos 
futuros profissionais, fez-se 
necessário criar uma regula-
mentação apropriada a fim 
de garantir direitos e estabe-
lecer deveres. A Lei nº 11.788, 
promulgada no Diário Oficial 
da União em 25 de setem-
bro de 2008, define estágio 
como o ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvi-
do no ambiente de trabalho 
e sem vínculo empregatício, 
que visa preparar estudantes 
que estejam frequentando 
regularmente as instituições 
de educação para o trabalho 
produtivo.

O estágio pode ser clas-
sificado, de acordo com as 
diretrizes curriculares espe-
cíficas, como obrigatório ou 
não-obrigatório. Em ambos 
os casos, entretanto, o está-
gio deve ser supervisionado 
pelo professor orientador da 
instituição e pela parte conce-
dente, visando o cumprimen-
to das atividades previstas no 
termo de compromisso. 

Segundo a lei, o termo 

de compromisso deve ser fir-
mado entre as partes – esta-
giário, empresa concedente 
e instituição de ensino – por 
um período que não ultra-
passe o quantitativo de dois 
anos, excetuando-se os casos 
de portadores de deficiência. 
No documento, devem cons-
tar cláusulas referentes à jor-
nada de trabalho, remunera-
ção e seguro contra acidentes 
pessoais. 

Ao estabelecer contrato, 
cabe ao empregador ofer-
tar espaço onde o estudante 
tenha condições de apren-
dizado prático, indicar um 
supervisor do seu quadro de 
funcionários, oferecer um se-
guro contra acidentes pesso-
ais, manter a documentação 
que comprove a relação de 
estágio com periodicidade 
mínima de seis meses e en-
tregar relatórios à instituição 
de ensino. A Lei nº 11.788 es-
clarece ainda tópicos como 
garantia de férias e aplica-
ção da legislação relacionada 
à saúde e segurança do tra-
balho.

Como um facilitador para 

os concedentes de estágio, o 
artigo 5º abre a possibilida-
de para que crie-se vínculo 
entre estes e os agentes de 
integração. Empresas como 
CIEE e IEL são exemplos deste 
sistema, juridicamente insti-
tuídas para construir um elo 
gratuito entre instituições de 
educação e empregadores, 
tornando mais simples todo o 
processo administrativo e le-
gal. Encontrar oportunidades 
de estágio, organizar as con-
dições de realização, encami-
nhar negociação de seguros 
contra acidentes pessoais e 
cadastrar o currículo dos es-
tudantes são também res-
ponsabilidades estabelecidas 
em lei para estas empresas.

Ao cadastrar-se em um 
agente de integração, o es-
tudante deixa o seu currícu-
lo e preenche uma ficha que 
traça o seu perfil profissional. 
A partir da identificação de 
uma oportunidade que bata 
com aquilo que cada um pro-
cura, é possível encaminhá-lo 
para a seleção no respectivo 
concedente de estágio. Além 
da comodidade deste serviço, 

onde o estudante não precisa 
procurar por oportunidades, 
as empresas de integração 
tornam o processo de contra-
tação muito mais dinâmico e 
menos burocrático para to-
das as partes envolvidas. 

Muito embora haja cer-
ta facilitação por conta dos 
agentes de integração, o 
mercado de estágios é de 
uma competitividade voraz e, 
portanto, os estudantes en-
tendem que limitar-se a uma 
única opção não é suficiente 
para encontrar um estágio. 
O investimento nesse merca-
do, entretanto, não pode ser 
unilateral. Euler Sales, coor-
denador de apoio às nego-
ciações do IEL, afirma: “Pode-
mos observar que apesar da 
crise que o País passa, as em-
presas continuam investindo 
significativamente na forma-
ção e capacitação dos jovens 
através de programas de es-
tágio e de aprendizagem, en-
tendendo que, no momento 
de equilíbrio, aqueles que in-
vestiram nos seus quadros de 
pessoal terão mais facilidade 
de sobressair”.

Legislação específica garante direitos e estabelece deveres

A Delegacia da Receita Fede-
ral do Brasil em João Pessoa abriu 
vagas para estágio remunerado 
de estudantes do curso de Ciên-
cias Contábeis que estejam vincu-
lados a instituição de Ensino Su-
perior oficial, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação.

As inscrições serão realizadas 
de 12 a 23 de setembro, das 9h 
às 11h30 e das 14h às 16h30, na 
Escola de Administração Fazen-
dária, Polo Paraíba, na Av. Epi-
tácio Pessoa, nº 1.705, 2º andar, 
conforme os critérios previstos no 
edital, que se encontra exposto 
para consulta no hall de entrada 
do prédio do Ministério da Fazen-
da, no mesmo endereço, andar 
térreo. A bolsa de estágio terá o 
valor de R$ 364,00 mensais, mais 
R$132,00 a título de auxílio-trans-
porte, por uma jornada de está-
gio de 20 hora semanais.

O Sistema Nacional de Empre-
go de João Pessoa (Sine-JP) dispo-
nibilizou ontem 146 oportunidades 
de emprego captadas com diversas 
empresas para esta semana. Confi-
ra a lista de postos de trabalho no 
link http://bit.ly/SineJP

A função com maior número 
de vagas é a de vendedor externo, 
com 42 vagas. Há também 20 vagas 
para operador de telemarketing 
ativo (a entrevista ocorrerá no dia 2 
de setembro, às 9h), 14 vagas para 
motorista de ônibus rodoviário e 15 
vagas para gerente administrativo.

O Sine-JP fica na Avenida 
Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e 
atende das 8h às 14h, de segunda 
a sexta-feira. O trabalhador deve 
apresentar RG, CPF e Carteira de 
Trabalho. Para concorrer às oportu-
nidades em que o empregador exi-
ge apenas o currículo, enviar para  
sinejp.imo@joaopessoa.pb.gov.br.

receita Federal  
vai fazer seleção

Sine-JP oferta 146 
vagas de emprego

Situado no bairro de Tambaú, na capital, o CIEE é uma das entidades responsáveis pela construção do elo entre instituições de ensino e empregadores

Dicas para os candidatos

n  Monte um currículo diferencial e atrativo, uma vez que este é o 

primeiro contato do empregador com você.

n Transmita os seus potenciais e a forma como pode contribuir com 

a empresa.

n  O comportamento é observado e avaliado pelos possíveis empre-

gadores. Mantenha uma postura voltada ao comprometimento e 

vontade de atuação.

n Atente-se ao português. Um candidato com boa fala e escrita é 

visto de maneira diferencial, logo, treine bastante.

n Se não tiver experiências profissionais anteriores, cite atividades 

não-oficiais, como palestras, atividades extracurriculares e produ-

tos de oficinas do curso.

n Não minta! Todas as informações são verificadas pelos avaliadores.

n Sustente o foco em sua área de interesse e procure sempre profis-

sionalizar-se. 

Foto: Reprodução/Internet
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Procon-PB fiscaliza uso de dispositivo 
para inutilizar cédulas em 36 bancos
Defesa do consumidor 
quer cumprimento da 
Lei nº 9.541/2011

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

A Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor (Procon-PB) inten-
sificou a fiscalização nas 
instituições bancárias para 
garantir o cumprimento 
da Lei nº 9.541/2011, que 
torna obrigatória a insta-
lação de dispositivos em 
caixas eletrônicos que inu-
tilizem as cédulas em caso 
de violação desses equipa-
mentos. As instituições que 
não estiverem cumprin-
do a lei serão alvo de uma 
ação coletiva do Procon-PB 
com a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) e aqueles 
bancos que não estiverem 
cumprindo a lei serão obri-
gados a cumpri-la judicial-
mente. Foram fiscalizados 
36 bancos na Paraíba, ten-
do passado por esse pro-
cesso o Banco do Brasil 
(BB), Bradesco, Santander, 
Itaú e Caixa, na capital. 

“Intensificamos as fis-
calizações em todo o Estado 
e estamos aplicando o que 
prevê a lei que determina 
que os caixas eletrônicos 
tenham instalados os dis-
positivos que mancham as 
notas em caso de violação, 
a fim de garantir o direito 
do consumidor paraibano”, 
explicou a coordenadora 
do Procon-PB, Késsia Lilia-
na Cavalcanti. 

De acordo com o texto 
da lei, os caixas eletrônicos 
instalados no Estado da 
Paraíba deverão dispor de 
sistema que, por qualquer 
meio, inutilize as cédulas 
ali existentes no caso de 
violação do equipamento. 
Késsia disse que os muni-
cípios em que as agências 

bancárias já foram fisca-
lizadas foram: Guarabira 
(Bradesco, Itaú, BB, San-
tander e Caixa) Bananeiras 
(BB e Caixa Econômica), 
Solânea (BB e Bradesco), 
Sousa (BB, Caixa Brades-
co), Pombal (BB, Caixa, 
Bradesco), Cajazeiras (BB, 
Caixa, Itaú, Bradesco e 
Santander) e Patos (BB, 
Itaú, Caixa, Bradesco e 
Santander).

O artigo segundo da lei 
estabelece que os bancos 
poderão se valer de qual-
quer meio, desde que o 
sistema seja comprovada-
mente eficaz para comple-
ta inutilização das cédulas 
e não importe em riscos 
para aqueles que fazem uso 
normal do equipamento. 
Segundo a polícia, receber 
uma nota como essa não é 
crime, mas quem estiver 
com ela pode ajudar nas in-
vestigações, identificando, 
por exemplo, de onde veio 
o dinheiro. A pessoa que 
receber uma cédula dessas 
pode se dirigir até uma de-
legacia de polícia ou trocá-
-la em um banco. 

Conforme o Mapa da 
Violência Contra Bancos 
na Paraíba em 2016, divul-
gado no site http://www.
bancariospb.com.br, até 
esse mês de agosto foram 
registradas 71 ocorrências 
contra instituições banca-
rias, sendo 39 dessas refe-
rentes a explosão a caixas 
eletrônicos. Essa intensi-
ficação foi decidida com 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), após 
reunião realizada na quar-
ta-feira (24), na sede do ór-
gão, com os representantes 
do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Bra-
desco e Itaú, Sindicato dos 
Bancários e a Procuradoria 
Geral do Estado da Paraíba 
(PGE/PB). 

A Polícia Militar apresentou 
nas delegacias, nesse fim de se-
mana, 46 suspeitos de vários cri-
mes como roubos e furtos, ten-
tativa de homicídio e tráfico de 
drogas. Também foram registra-
das a apreensão de 20 armas de 
fogo e 17 veículos com queixa de 
roubo ou furto foram recupera-
dos.

O balanço é resultado das 
ações realizadas pela corporação 
entre às 18h da última sexta-feira 
(26) e 23h59 de domingo (28). No 
período, onde foram atendidas 
1.744 ocorrências via chamados 

no Centro Integrado de Opera-
ções Policiais (Ciop), foram de-
sencadeadas várias ações preven-
tivas como blitze, abordagens e 
incursões em locais com maior 
incidência de crimes.

As rondas e abordagens fo-
ram responsáveis pela apreen-
são de 20 armas de fogo, sendo 
11 revólveres, seis espingardas 
de diversos calibres, dois rifles e 
uma pistola. As apreensões de 
armas aconteceram nas cidades 
de João Pessoa, Esperança, Cuité, 
Bananeiras, Campina Grande, Ca-
jazeiras e Taperoá.  

Dos 46 suspeitos detidos, 26 
foram por roubos ou furtos, dez 
por porte ilegal de arma de fogo, 
quatro com drogas, quatro por 
força de mandado de prisão e 
dois por homicídios tentados ou 
consumados.

Veículos recuperados 
Foram recuperados, no pe-

ríodo, 17 veículos que haviam 
sido roubados ou furtados. Os 
veículos foram conduzidos às de-
legacias responsáveis pelos mu-
nicípios onde foram localizados e 
devolvidos aos proprietários.

A Operação Lei Seca notifi-
cou 40 condutores de veículos 
por dirigir sob efeito de álcool, 
durante o fim de semana, na 
Grande João Pessoa. A ação tam-
bém autuou 56 pessoas pela prá-
tica de outras infrações ao Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o chefe da 
Divisão de Policiamento e Fis-

calização do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-PB), 
Ricácio Cruz, durante a opera-
ção foram realizados 402 testes 
de bafômetro. A operação ainda 
resultou na apreensão de 30 car-
teiras de habilitação (CNHs) e na 
remoção de 12 veículos ao pátio 
do Detran.

O CTB prevê que os conduto-

res de veículos flagrados sob efei-
to de álcool estão sujeitos à multa 
no valor de R$ 1.915,00, além de 
responder a processo administra-
tivo de cassação da CNH por um 
ano. Em caso de reincidência, será 
cobrada multa de R$ 3.860,00 e o 
condutor responderá pela cas-
sação da CNH pelo período de 
dois anos. 

Polícia atende 1.744 ocorrências 
e detém 46 suspeitos na Paraíba

Lei Seca flagra 40 condutores de veículos 

FIM DE SEMANA 

n Lei nº 9.541 de 30 de novembro de 2011 - De autoria da deputada Daniella 

Ribeiro e sancionado pelo governador Ricardo Coutinho, torna obrigatória a 

instalação de dispositivos que inutilizem as cédulas nos casos de violação 

de caixas eletrônicos sistema que, por qualquer meio, inutilize as cédulas ali 

existentes no caso de violação do equipamento.

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

meio, desde que comprovadamente eficaz para completa inutilização das 

cédulas e não importe em riscos aqueles que fazem uso normal do equipa-

mento.

n Art. 3o As instituições financeiras e empresas responsáveis pela ex-

ploração dos equipamentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

para cumprir as exigências da presente Lei a partir de sua entrada em vigor.

n Art. 4o A fiscalização do cumprimento da presente Lei, será realizada pelo

PROCON, a quem competirá a aplicação das sanções pelo seu descumpri-

mento, em conformidade com as disposições contidas no art. 56 e seguintes 

da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor.

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

n Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

Saiba Mais

Ao todo foram apreendidas 20 armas de fogo, entre elas, dois rifles e uma pistola em várias cidades do Estado, inclusive João Pessoa

A Polícia Militar da Paraíba 
prendeu Edson Carlos Oliveira 
da Silva, de 36 anos, no bairro 
do Valentina de Figueiredo, na 
capital, no último domingo (28). 
Com ele foram apreendidas três 
armas de fogo de calibres dife-
rentes e diversas munições.

O cabo Eduardo e os sol-
dados Alcântara, Monteiro e 
Bezerra, policiais militares da 

Força Tática do 5º Batalhão, re-
ceberam uma denúncia de que 
haveria um homem com uma 
arma de fogo no bairro do Va-
lentina. Após se deslocarem ao 
local da denúncia e realizarem 
diligências e rondas termina-
ram por localizar o suspeito. 

Na residência do suspeito 
foram encontradas duas armas 
longas, tipo rifle calibres 38 e 

36, uma pistola calibre 380 e 
ainda 23 munições calibre 12, 
40 munições calibre 36, 19 mu-
nições 38 e 78 munições cali-
bre 380.

O suspeito e os materiais 
apreendidos foram encaminha-
dos à Central de Polícia, no bair-
ro do Geisel, na capital, onde 
ele foi autuado por posse ilegal 
de arma de fogo e munições.

Homem é preso com arma no Valentina 

FOTO: Secom-PB

A Agência Estadu-
al de Vigilância Sanitária 
(Agevisa/PB) encaminhou 
Comunicado de Risco às 
Vigilâncias Sanitárias mu-
nicipais de todas as cida-
des paraibanas alertando 
para a obrigatoriedade de 

retirada do achocolatado 
Itambezinho de 200 ml, 
lote 21:18, com validade 
até 21 de novembro de 
2016, de todas as pratelei-
ras dos estabelecimentos 
comerciais em atividade 
no Estado.

Segundo a diretora-
-geral da Agevisa/PB, Gla-
ciane Mendes, a determi-
nação consta da Resolução 
Específica (RE) nº 2.333, 
de 26 de agosto de 2016, 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 

publicada na edição do Di-
ário Oficial da União de on-
tem. “A medida tem caráter 
de interdição cautelar (por 
um prazo de 90 dias), em 
todo o território nacional, 
e foi motivada por óbito 
de uma criança uma hora 

após a ingestão do produ-
to, com relato de mais dois 
consumidores afetados 
na mesma residência, fato 
ocorrido em Cuiabá/MT”, 
informou.

Glaciane Mendes 
acrescentou que a Re-

solução Específica nº 
2.333/2016/ANVISA tem 
caráter preventivo e tem 
por finalidade impedir a 
comercialização do produ-
to até que as investigações 
relacionadas ao caso sejam 
concluídas. 

Visas municipais foram alertadas da proibição
AgEVISA pArAíbA OrIENTA SObrE VENDA DE AchOcOlATADO
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Ações informativas e de prevenção 
marcam Dia de Combate ao Fumo
Na capital, atividades foram 
realizadas pelo Governo do 
Estado no Shopping Tambiá

Neste dia 29 é comemo-
rado o Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo. Em alusão à 
data, o Governo do Estado 
realizou ações informativas 
e de prevenção aos perigos 
do cigarro. Das 10h às 15h, 
no Shopping Tambiá, em 
João Pessoa, uma equipe da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) realizou a exposi-
ção “O Controle do Tabaco 
no Brasil: Uma Trajetória”, 
explicando o surgimento 
do tabaco nas Américas e 
no mundo, a expansão do 
cigarro e a divulgação de 
seus malefícios. A popula-
ção também recebeu orien-
tações sobre os malefícios 
do tabagismo, prevenção e 
tratamento pelo SUS, além 
da distribuição de material 
educativo.

“Expondo por meio de 
banners, a população des-
cobriu muito além da traje-
tória do cigarro no mundo, 
como também a questão 
dos avanços das leis, das 
proibições e das conquistas 
de ambiente livre de fuma-
ça, que colabora bastante 
com a diminuição do cigar-
ro, pois antes não tinha uma 
lei que proibia as pessoas 

de fumarem em ambientes 
fechados e semifechados, 
e hoje a gente vê que a po-
pulação já está bem mais 
consciente. Mesmo ainda 
tendo alguma dúvida sobre 
os ambientes semifechados, 
explicamos aqui que, caso 
tenha mesas próximas, seja 
um lugar delimitado, cober-
to por um toldo, é proibido 
fumar, pois se eu fumar ali, 
todos vão fumar passiva-
mente”, explicou a chefe do 
Núcleo de Doenças e Agra-
vos Não Transmissíveis da 
SES, Gerlane Carvalho.

As atividades tiveram 
início na sexta-feira (26), 
com a realização de exames 
de asma em crianças do 4º 
ao 8º ano de uma escola pri-
vada. A estudante Maria do 
Socorro Silva, 25 anos, fa-
lou sobre a importância de 
ações como essa. 

“Mesmo com todo o 
trabalho de divulgação que 
o governo vem realizando, 
ainda tem muita gente ig-
norante, que não entendeu 
o quanto faz mal fumar em 
ambientes coletivos. A pes-
soa que está ao seu lado 
não quer fumar, não precisa 
receber todas as toxinas do 
cigarro dos outros. Por isso 
esse tipo de ação é muito 
importante, para informar e 
esclarecer aqueles que ain-
da não sabem”, disse.

Foram adquiridos todos os animais colocados à venda na Estação Experimental de Pendência, no município de Soledade

A qualidade da genética 
caprina e ovina da Paraíba 
chama a atenção de criadores 
de todo o Nordeste que dese-
jam melhorar seus rebanhos. 
Durante leilão na Estação Ex-
perimental de Pendência, em 
Soledade, no sábado (27), 
foram adquiridos todos os 
animais colocados à venda, 
proporcionando um volume 
de recursos da ordem de R$ 
149 mil. Um animal da raça 
Dâmara foi arrematado por 
R$ 10.200,00.

Segundo o chefe da Es-
tação Experimental de Pen-
dência, Leonardo Medeiros, o 

leilão deste ano ganhou uma 
dimensão ainda maior com a 
participação de criadores de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Bahia e, como 
destaque, a Paraíba. “O alto 
grau de confiança na genéti-
ca caprina e ovina produzida 
pela Emepa é comprovado 
pela procura e a participação 
nos leilões, como aconteceu 
neste realizado agora”, co-
mentou.

Para o presidente da 
Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater, vinculada à 
Sedap, Nivaldo Magalhães, a 
participação de criadores no 

leilão comprova a excelência 
do trabalho de alto nível da 
equipe de pesquisadores. 
O diretor técnico da Eme-
pa, Manuel Duré, informou 
que foram leiloados animais 
das raças caprinas e ovinas 
Savana, Anglo Nubiana, Sa-
anen, Boer, British Alpine, 
Parda Alpina e de ovinos das 
raças Dorper, Dâmara e San-
ta Inês.

Foram 72 lotes, sendo 
quatro caprinos machos Sa-
vanas, três machos Anglo 
Nubiana, seis fêmeas tam-
bém Anglo Nubiana, três Sa-
anen, dois Boer e seis fêmeas 

Boer. Das raças ovinas, foram 
21 machos Dorper e cinco fê-
meas, seis machos Dâmara e 
quatro machos e nove fême-
as Santa Inês.

Integrante da Gestão 
Unificada, a Empresa Estadu-
al de Pesquisa Agropecuária 
(Emepa) realiza pesquisas 
na caprinocultura de exce-
lência, para contribuir com o 
melhoramento genético das 
raças caprinas e ovinas da 
Paraíba e do Nordeste. Os lei-
lões são oportunidades para 
que os criadores acessem os 
produtos das pesquisas de 
melhoramento genético.

Leilão de animais da Emepa 
rende recursos de R$ 149 mil 

MELHORAMENTO GENÉTICO

Na Paraíba, existem 37 
Centros de Referência para 
Tratamento dos Fumantes, 
onde se pode buscar apoio 
para se livrar do vício em ni-
cotina. O serviço é oferecido 
em Unidades de Saúde da Fa-
mília; em Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps); Centros 
de Atenção Integral à Saú-
de (Cais); Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf) e 
Centros de Saúde. Em alguns 
casos, os pacientes abando-
nam o cigarro com menos de 
um mês de acompanhamento.

O tratamento nesses 
locais é mantido pelo Minis-
tério da Saúde, que repassa 
medicamentos ao Estado. 
Este, por sua vez, é respon-
sável pela qualificação das 

equipes, monitoramento do 
trabalho nos centros e pelo 
encaminhamento do mate-
rial enviado pelo Ministério. 
Os municípios entram com a 
administração das unidades 
de saúde.

Referência 
Os hospitais de referên-

cia no Estado no combate aos 
tipos de câncer relacionados 
ao uso do tabaco – pulmão, 
esôfago e laringe – são o Na-
poleão Laureano; Oncoclíni-
ca e Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, em João 
Pessoa; e Hospital da Funda-
ção Assistencial da Paraíba 
(Fap) e Hospital Universitá-
rio Alcides Carneiro (HUAC), 
em Campina Grande.

PB tem 37 Centros de Referência

Mais de 91 mil fumantes em JP
De acordo com estimati-

va do IBGE, 11,5% da popu-
lação paraibana é fumante, 
o que representa 456.803 
pessoas. Só em João Pessoa 
são 91.015 fumantes. A ni-
cotina, presente no cigarro, 
causa dependência e age na 
região do cérebro relaciona-
da com o prazer. Além das al-
terações físicas, emocionais 
e comportamentais, cerca de 
50 doenças graves estão re-
lacionadas ao tabaco, entre 
elas: câncer de pulmão, boca, 
laringe, estômago; leucemia; 
infarto; bronquite; infecções 
respiratórias; trombose vas-
cular. A fumaça do cigarro 
tem mais de 4.600 substân-
cias, entre elas 40 são can-
cerígenas.  A doença mais 
intimamente relacionada 
ao tabagismo é o câncer de 
pulmão (80% dos pacientes 
com câncer de pulmão são 
tabagistas). Segundo dados 
da SES, de 2013 ao primei-
ro semestre de 2016 foram 
registrados 1400 óbitos por 
câncer de pulmão na Paraíba

“Aos poucos, realizando 
esse trabalho de formiguinha, 
vamos informando a popula-
ção sobre o tabagismo como 
fator de risco para várias do-
enças, divulgando e orientan-
do a população. Como faze-
mos sempre em campanhas, 
não abordamos um único 
tema. Aproveitamos a realiza-
ção da exposição para refor-
çar a questão do tratamento 
pelo SUS. Lembrando que são 
os municípios que realizam 
o tratamento, a SES coorde-
na e qualifica os profissio-
nais para implementarem 
os serviços. Os municípios 
têm esse espaço para, a cada 
trimestre, estar aderindo. 
Caso algum município queira 
abrir alguma unidade de saú-
de, só precisa entrar com o 
preenchimento do FormSUS 
na SES. Estamos sempre dan-
do todo apoio e informações, 
pois quanto mais unidades 
de saúde estiverem tratando 
o tabagismo, melhor para a 
população paraibana”, con-
cluiu Gerlane.

Agricultores familiares e 
criadores de Cubati, no Seridó 
paraibano, participaram no 
domingo (28), da 1º Exposi-
ção e Venda de Caprinos e Ovi-
nos do município. O evento, 
uma parceria do Governo do 
Estado, por meio da Emater 
(Gestão Unificada), Banco do 
Nordeste local e Prefeitura 
Municipal, contou com 110 
animais expostos.

De acordo com o exten-
sionista rural da Emater de 
Cubati, Marcio José Osmir, a 
ação tem por objetivo estimu-
lar a expansão da caprinovi-
nocultura no município. “Foi a 
forma que encontramos para 
integrar os criadores de capri-
nos e ovinos, ofertando ani-
mais de qualidade, viabilizan-
do o melhoramento genético 
do rebanho”, explicou.

Com uma infraestrutu-
ra de 60 m² composta de 14 
baias fixas com capacidade 
para dez animas, sendo dois 
curral e restaurante, além de 
outros equipamentos que ser-
viram de apoio para os parcei-
ros e apoiadores, a exposição 
abrigou cerca 300 animais das 
raças Santa Inês, Boer, Saanen 
e Doper. Os interessados ad-
quiriram animais de duas for-

mas: com recursos próprios 
ou por meio de financiamento 
via Pronaf, na modalidade mi-
crocrédito AgroAmigo.

Rebanho
No último censo agro-

pecuário de 2006, Cubati re-
gistrou um rebanho de 3.564 
cabeças, sendo 2.025 de ca-
prinos e 1.539 de ovinos.  O 
extensionista da Emater ava-
lia que, “em função das secas 
dos últimos cinco anos, segu-
ramente esse número é maior 
devido a migração da criação 
de bovinos para animais de 
pequeno e médio porte, com 
destaque para a caprinovino-
cultura e a suinocultura”, en-
fatizou.

Ele explicou que a estia-
gem na região Nordeste, espe-
cificamente na Paraíba, é fator 
limitante para os criadores em 
geral e com o caprinovinocul-
tor não é diferente, o que leva 
o criador a associar um ma-
nejo nutricional adequado, 
utilizando uma boa estratégia 
de produção e armazenamen-
to de forragem com sistema 
reprodutivo, sem esquecer a 
utilização de animais de reco-
nhecido potencial produtivo e 
adaptado.

Refletir sobre o Semiári-
do brasileiro implica em evi-
denciar características de cada 
espaço e os usos que as po-
pulações fazem dos recursos 
disponíveis. Novas visões de 
riquezas e patrimônio natural 
podem resultar em agregação 
de valores econômico, político, 
sociocultural e tecnológico, e 
também em maior estímulo à 
pesquisa e ao conhecimento 
científico da diversidade. 

A construção desses no-
vos saberes científicos, entre-
laçados com as experiências 
populares, contribui para a va-
lorização do Semiárido e for-
talecimento da sua identidade 
quanto à diversidade ambien-
tal e humana. Nesse contexto, 
será realizado de 10 a 12 de 
novembro, no Centro de Con-
venções Raymundo Asfora, 
no Garden Hotel, em Campina 
Grande, o 1º Congresso Inter-
nacional da Diversidade do Se-
miárido (I Conidis). 

Discutindo a temática 
“Diversidade: aprender o Se-
miárido, no Semiárido e com 
o Semiárido”, o congresso tem 
como objetivo reunir traba-

lhos que auxiliem a identificar 
a diversidade do Semiárido 
brasileiro, utilizando estas in-
formações para a promoção 
das atividades, por meio da 
mobilização de atores sociais 
e políticos, para a construção 
de subsídios de planejamento, 
gestão e monitoramento das 
políticas públicas efetivas, con-
tribuindo também para a gera-
ção de emprego e renda.

O 1º Conidis é uma pro-
moção do Centro Multidisci-
plinar de Estudos e Pesquisas 
(Cemep), com apoio do Insti-
tuto do Nacional do Semiárido 
(Insa) e parceria entre a Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
entre outras instituições atra-
vés de professores que desen-
volvem estudos relacionados 
às áreas temáticas do evento.

As inscrições podem ser 
feitas até 20 de outubro atra-
vés do endereço eletrônico 
www.conidis.com.br, tendo 
como data limite para submis-
são de trabalhos o dia 10 de 
outubro. Outras informações 
pelo telefone (83) 3322-3222.

Feira reúne 110 ovinos 
e caprinos em Cubati Semiárido é tema de 

evento internacional

EM CAMPINA GRANDE 

FOTO: Secom-PB
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Dilma Rousseff enfrenta 12 horas de 
sabatina e impressiona pela resistência
Presidente afastada diz que 
sofre golpe parlamentar e que 
processo não veio das ruas

 A sabatina a Dilma Rou-
sseff no Senado durou mais 
de 12 horas, mas a presi-
dente afastada resistiu sem 
demonstrar fortes sinais de 
cansaço e respondeu a todos 
os senadores. Dilma disse que 
o processo de impeachment 
contra ela trata-se de um 
“golpe parlamentar” e que o 
pedido para sua saída da pre-
sidência não veio como mani-
festação das ruas. Ao retomar 
o discurso, após intervalo de 
uma hora, a presidente afas-
tada reiterou que o processo 
é um golpe parlamentar. Ao 
responder questionamento 
do senador Tasso Jereissati 
(pSDB-CE), Dilma disse que 
nem todos os golpes são mi-
litares e usam a força para a 
tomada do poder.

“A literatura chama es-
ses golpes de golpes parla-
mentares. Não há em toda a 
teoria política, em nenhum 
momento nada escrito que 
golpe de Estado é igual a gol-
pe militar. Golpe de Estado é 
a substituição de um gover-
no legítimo, sem razão, por 
quaisquer razões que ale-
guem, tendo em vista a subs-
tituição indevida”, afirmou.

Segundo Dilma, esse 
processo trará consequên-
cias “mais cedo ou mais tar-
de, cobra o seu preço”. “E 
muitas vezes ele leva a algu-
mas restrições democráticas 
para impedir que os oposito-
res protestem”, disse.

A presidente afasta-
da começou a responder os 
questionamentos dos par-
lamentares às 11h e seguiu 
em sabatina até aproximada-
mente 23h30, sendo questio-
nada por 48 senadores.

Gráficos
Nas respostas, Dilma 

rebateu a tese da acusação 
de que tenha praticado “es-
telionato eleitoral” em 2014, 
quando teria ocultado a si-
tuação das contas públicas 
durante a campanha eleitoral 
para conquistar votos.

A presidente apresentou 
gráficos e dados para mostrar 
que a crise econômica mun-
dial se deteriorou a partir de 
outubro de 2014, piorando 

ainda mais em janeiro de 
2015. Segundo ela, o preço do 
petróleo caiu e o dólar subiu 
em relação a todas as moedas 
do mundo, o que provocou 
impacto também sobre o real.

Segundo ela, não era 
possível o governo prever 
esse agravamento. “Eu não 
menti no processo eleitoral”, 
disse Dilma ao senador Mag-
no Malta (pR-ES). “Ninguém 
sabia que nós teríamos uma 
queda de mais de US$ 40 [no 
barril de petróleo] neste pro-
cesso que inicia em outubro, 
durante a eleição, mas que 
fica intenso no início de 2015. 
Nós não controlamos, nem 
nós nem ninguém controla, 
a política do Banco Central 
americano, nem do governo 
americano”, completou.

Ruas
Dilma também voltou 

a responsabilizar o ex-pre-
sidente da Câmara dos De-
putados, Eduardo Cunha 
(pMDB-RJ), pelo processo. 
Ao ouvir do líder do pSDB, 
senador Cássio Cunha Lima 
(pB) de que o processo nas-
ceu nas ruas, e não na Câma-
ra, a presidente retrucou.

“Estou dizendo que é um 
golpe parlamentar. Eu não 
concordo que o processo veio 
das ruas de forma espontâ-
nea. Tratava-se de uma chan-
tagem explícita do senhor 
Eduardo Cunha”, afirmou.

Durante todo o depoi-
mento, a presidente exem-
plificou situações em que seu 
governo teria sido sabotado 
na Câmara. Segundo ela, as 
chamadas pautas-bombas e 
a falta de funcionamento das 
comissões permanentes da 
Casa foram formas utiliza-
das para prejudicar o gover-
no e propiciar o processo de 
impeachment.

“Deve ser também res-
saltado que a busca de ree-
quilíbrio fiscal, desde 2015, 
encontrou forte resistência 
na Câmara dos Deputados, à 
época presidida pelo depu-
tado Eduardo Cunha. Os pro-
jetos enviados pelo governo 
foram rejeitados, parcial ou 
integralmente; pautas-bom-
bas foram apresentadas e 
algumas aprovadas. As co-
missões permanentes da 
Câmara, em 2016, só funcio-
naram a partir do dia 5 de 
maio, ou seja, uma semana 
antes da aceitação do pro-
cesso de impeachment pela 
Comissão do Senado Fede-
ral”, disse.

Iolando Lourenço e 
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

FOTO: Paulo Pinto/AGPT

As frentes povo sem 
Medo e Brasil popular reali-
zam, ontem à noite, na Aveni-
da paulista, uma manifestação 
em protesto contra o processo 
de impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff, cujo julga-
mento no Senado entrou on-
tem no quarto dia.

O clima era tenso na 
região, e a polícia Militar 
(pM) chegou a usar bombas 
de efeito moral para impe-
dir que os manifestantes se 
aproximassem do prédio da 

Federação das Indústrias do 
Estado de São paulo (Fiesp), 
entidade que os dois movi-
mentos consideram “patro-
cinadora do golpe” contra a 
presidente afastada.

A caminhada começou 
por volta das 18h20 na praça 
do Ciclista, que fica na Paulista, 
e chegou até a sede da Fiesp, 
situada na mesma avenida. A 
pM fez um bloqueio para evi-
tar que os manifestantes che-
gassem ao prédio da entidade. 
Quando estes se aproximaram 
do bloqueio, por volta das 
18h50, os policiais começa-

ram a soltar bombas de efei-
to moral. Os participantes da 
passeata correram então para 
o vão-livre do Museu de Arte 
de São Paulo (Masp), que fica 
perto do prédio da Fiesp.

O major Teles, responsá-
vel pelo policiamento da re-
gião ontem, disse aos jornalis-
tas que a pM soltou as bombas 
porque os organizadores não 
tinham informado qual seria o 
trajeto da manifestação.

A pM não fez estimativa 
sobre o número de partici-
pantes do protesto, estimado 
pelos organizadores em 2 mil.

Bombas contra manifestantes
Da Agência Brasil

Manifestação em protesto contra o processo de impeachment da presidente Dilma, na Paulista

O governador Ricar-
do Coutinho anunciou 
ontem, por meio do pro-
grama semanal “Fala 
Governador”, que o pa-
gamento dos salários dos 
servidores, referente ao 
mês de agosto, será efe-
tuado hoje e amanhã. O 
programa é transmitido 
pela Rádio Tabajara em 
cadeia estadual de rádio 
toda segunda-feira, a 
partir do meio-dia. 

Mesmo em um mo-
mento de crise que pas-
sa o país, o governador 

mantém o compromisso 
de pagar em dia os salá-
rios dos funcionários pú-
blicos estaduais.

Calendário/agosto
De acordo com a 

Secretaria de Estado da 
Administração, o paga-
mento de agosto dos ser-
vidores obedecerá às se-
guintes datas: Terça-feira 
(30), aposentados e pen-
sionistas e na quarta-feira 
(31), servidores da ativa, 
tanto da administração 
direta quanto indireta.

Governo paga agosto 
hoje e amanhã na PB

denTrO dO mês TrabalhadO

De janeiro de 2016 até 
o último dia 23, foram no-
tificadas em Santa Catarina 
101 mortes causadas pela 
gripe A. No mesmo perío-
do, duas pessoas morreram 
no Estado por complicações 
causadas pelo vírus influenza 
B. Os números foram divul-
gados no último boletim da 
Diretoria de Vigilância Epide-
miológica de Santa Catarina.

Segundo o informe, em 
2016 foram notificados 692 
casos de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) 

causados pelo vírus influen-
za A H1N1 e 8 pelo influenza 
B. Outros dois casos ainda 
estão com a identificação 
em andamento.

O número de pacientes 
disparou a partir da última 
semana de março e atingiu o 
ápice na segunda semana de 
abril (entre os dias 10 e 16), 
quando foram registrados 
91 casos de SRAG causados 
por influenza. Nos meses se-
guintes, o número reduziu 
de forma gradativa até que, 
em agosto, foi registrada 
uma média de apenas um 
caso por semana.

O número de mortes 

também se concentrou en-
tre os meses de abril e maio, 
com ápice entre os dias 3 
e 9 de abril, quando foram 
registrados oito óbitos por 
influenza A e B. Das 103 víti-
mas, nove residiam em Join-
ville, sete em Blumenau, seis 
em Jaraguá do Sul, e cinco 
em São José.

Ainda segundo o bole-
tim da Dive, 88% dos pa-
cientes que morreram per-
tenciam à faixa etária acima 
de 40 anos de idade. Além 
disso, 85% deles tinham al-
gum fator de risco associa-
do, como doenças crônicas e 
obesidade.

Gripe A já provocou mais de 
100 mortes este ano no Estado

sanTa CaTarina

Daniel Isaia
Da Agência Brasil

Fraude em dados 
da receita Federal

O Ministério Público Federal em 
São Paulo (MPF) denunciou 23 pes-
soas de uma organização criminosa 
que fraudava o sistema da Receita, 
inserindo dados falsos em sistemas 
e diminuindo dívidas de empresas. O 
grupo parcelava impostos ilegalmen-
te e facilitava certidões negativas de 
débito. O prejuízo supera R$ 100 mi-
lhões, segundo o MPF.

A organização criminosa era 
especializada em fraudar o sistema 
de registro, tramitação e consulta de 
processos administrativos da Fazen-
da Nacional, o Comprot. O esquema foi 
desvendado pela Operação Protocolo 
Fantasma, realizada no final de 2013.

“Por meio da inserção de da-
dos falsos no Comprot, a quadrilha, 
que em sua composição tinha nove 
servidores do Serpro (Serviço Federal 
de Processamento de Dados), gerava 
informações sobre crédito no sistema, 
que, posteriormente, serviam para 
informar compensações, com abate 
da dívida tributária de empresas. O 
Serpro é a empresa pública que ad-
ministra os sistemas informatizados 
usados pelo Ministério da Fazenda”, 
explicou, em nota, o MPF.

Paralimpíada ainda 
com baixa ocupação

Pesquisa divulgada ontem 
pela Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis do Rio de Janeiro 
(ABIH-RJ) revela que a ocupação 
média para a Paralimpíada, que 
ocorrerá no período de 7 a 18 de 
setembro próximo, ainda está bai-
xa, alcançando 49,30%. De acordo 
com a entidade, o nível é inferior, 
inclusive, à média habitual para o 
mês de setembro (65%). 

Mesmo na Barra da Tijuca, 
zona Oeste, que está entre os 
bairros mais procurados, as reser-
vas não chegam a 70% (67,61%), 
mostra a sondagem. Ipanema e 
Leblon registram 55,70%, enquan-
to Copacabana e Leme estão com 
47,35% e o bairro do Flamengo tem 
41,11% de quartos reservados. 
A ABIH-RJ salientou que durante a 
Olimpíada, encerrada no dia 21 des-
te mês, os hotéis do Rio de Janeiro 
trabalharam quase lotados por três 
semanas seguidas. 

A reduzida procura motivou 
o lançamento de campanha promo-
cional do setor turístico, com oferta 
de pacotes promocionais que en-
globam passagens aéreas, hospe-
dagem e ingressos, para estimular 
a vinda de turistas para os Jogos 
Paralímpicos.

Produtos eróticos 
em escola do am

A Polícia Civil do Amazonas in-
vestiga a realização de um brechó com 
produtos eróticos na Escola Estadual 
Presidente Castelo Branco, em Manaus. 
A unidade de ensino atende alunos 
do Ensino Médio. Em nota, a delega-
da Juliana Tuma, titular da Delegacia 
Especializada em Proteção à Criança e 
ao Adolescente, informou que tomou 
conhecimento do caso ontem e que 
esteve na escola, acompanhada de 
representantes do Conselho Tutelar da 
região, para apurar o ocorrido.

O Ministério Público do Ama-
zonas também acompanha o fato e 
afirmou que notificou a direção da 
unidade a prestar esclarecimentos. 
As investigações foram iniciadas após 
denúncia e publicação de fotos pela 
imprensa do Estado de estudantes 
segurando os objetos eróticos. A 
Secretaria de Estado da Educação e 
Qualidade do Ensino (Seduc) informou 
que a escola não organizou o bazar 
beneficente na sexta-feira (26).



Os escritores André Ricardo 
Aguiar e Ronaldo Monte 

exibem o banner do projeto

om mais uma edição, 
o Encontro das Traças 
vem se firmando como 
uma excelente opção 
de lazer e cumplicidade 
entre leitores e livros. 
E nada melhor que um 
ambiente gostoso como 

é o Budega Café”, disse o escritor paraibano, 
André Ricardo Aguiar, sobre o encontro entre 
velhos e novos amigos da literatura que tem 
um único e exclusivo objetivo - o de fazer a 
troca de livros e disseminar a arte de criar 
e compor textos que fascinem o imaginário 
humano. Se você ainda não encontrou a 
página do livro da qual estou descrevendo, 
o Encontro das Traças, que acontece hoje, às 
17h30, na Budega Arte e Café, nos Bancários, 
fará com que você se encontre a tantas frases 
soltas e desfrute de mais uma edição literária. 
Entrada Franca.

O encontro, que movimenta a cena 
paraibana, traz atrelado nesta edição uma 
feira de livros e a participação de alguns 
autores e editores com livros e revistas. Quem 
comparecer à tarde de leitura verá que seu 
funcionamento é bastante dinâmico, onde os 
presentes ficam a vontade para trocar seus 
livros usados, fazendo do local um verdadeiro 
palco para a enunciação e a troca de histórias 
que apenas as capas de livros não são capazes 
de contar.

Tendo como seu melhor amigo o mi-
crofone, os escritores, pensadores e público 
presente podem ainda descrever seus autores 

Produção paraibana 
concorre a Prêmio
do Cinema Brasileiro 

PÁGINA 11 PÁGINA 12

festIvAl lIterAturA

fernando vasconcelos 
escreve sobre o livro do 
poeta Chico ferreira

Página 10

Pai e filha lançam hoje, 
na capital, livros de 
crônicas e de poesia
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Intercâmbio, literatura e disseminação da cultura literária 
norteiam encontro que acontece hoje em João Pessoa

fOtOs: Divulgação

Lucas Silva  
Especial para A união

favoritos e levantar questões, além de propor a 
permuta literária. 

“Sentia falta de reunir o pessoal para 
trocar livros, por isso, usando da força das 
redes sociais, criei a primeira edição, de 
forma improvisada mesmo. O forte interesse 
dos presentes, fez com que surgisse a segun-
da edição, mais organizada e em um local 
com condições de abrigar o evento: o bar do 
Elvis. Já na terceira edição, procuramos fazer 
um trabalho de produção mesmo, mantendo 
a essência do Encontro das Traças, que é a 
troca de livros, mas ainda agregando outras 
atividades culturais”, relembrou o escritor 
André Ricardo Aguiar sobre as três primeiras 
edições realizadas. 

Mergulhando na carreira do escritor e 

idealizador do projeto, André Ricardo Aguiar 
nasceu em Itabaiana, Paraíba. Além de escri-
tor, André é poeta, contista e autor de livros 
infantis. Publicou pela Editora Ideia o seu livro 
de poemas “A Flor em Construção” (1992) e 
sendo fruto de uma viagem a Portugal, escre-
veu “Bagagem Lírica” (2003), publicado pela 
Sal e Terra.

Participou de revistas, suplementos e 
antologias, como Correio das Artes, Jornal 
Rascunho, Poesia Sempre, Ficções (Portugal) 
e em revistas eletrônicas como Zunái, Cronó-
pios, Blecaute e Musa Rara. Além de eventos 
literários como Itaú Cultural (SP) e a Flibo (Bo-
queirão-PB). É membro-fundador do Clube do 
Conto da Paraíba e coordenador de projetos de 
incentivo à leitura.

“encontro das traças” 
Para o poeta pernambucano, Fábio An-

drade, André conquista pela sua estranheza 
e beleza pelo uso radical da imagem, que está 
na raiz de sua singularidade. Imagem: me-
táforas, comparações, toda sorte de figuras 
de linguagem; que no caso de André Ricardo 
Aguiar, têm também um poderoso poder de 
evocação visual. 

Desse modo, é perceptível o quão bom 
pode ser o evento que, fora Aguiar, já contou 
com a presença de Lau Siqueira, Nina Lima de 
Rizzi e Maria Valéria Rezende. “Pretendemos 
nas próximas edições continuar a promover 
esse intercâmbio artístico”, ressaltou Aguiar. 

O nascimento do encontro: O surgimen-
to do Encontro das Traças veio da intenção 
de reunir amigos em um domingo para bater 
papo e fazer a troca de livros. Logo após seu 
ponta pé inicial, o que antes era feito apenas 
entre poucos amigos caiu no gosto de alguns 
leitores e o grupo foi aumentando,  criando 
assim a expectativa de novos encontros, o 
que resultou na realização de cinco eventos.

Sendo essa sua 10ª edição, o encontro se 
transformou em algo bem maior, abarcando 
não somente a literatura, mas uma progra-
mação que envolve a exibição de vídeos, 
lançamentos de livros, entre outras coisas 
interessantes ao universo de leitores.

“O incentivo à leitura é uma das prerro-
gativas de total valia. Os livros são produtos 
caros, as livrarias têm uma política mais co-
mercial, de massificação – salvo exceções – e 
a boa e velha troca de livros ainda é um meio 
de descobrir interessantes aquisições de 
leitura. De todo jeito, a existência do Encontro 
provou ser um meio adaptável, cabendo nele 
um pouco de tudo”, concluiu o escritor, André 
Ricardo Aguiar. 

O poeta Lau Siqueira é 
um dos entusiastas do 

encontro literário

“C



 

Quem inventou as pedaladas foi 
o atacante Robinho, nascido Rob-
son de Souza, do Atlético Mineiro. 
Era uma jogada em que ele ia pela 
esquerda, pela direita, pela esquerda, 
até confundir o goleiro chutar a gol. 
Não era uma jogada muito eficiente, 
tanto que só encontrou seguidores 
na política. Diferente de Garrincha, 
que fazia que ia pela direita e ia mes-
mo, deixando seu marcador sentado 
na grama e o gol feito.

 A jogada de 
Garrincha foi uma 
das maiores do 
futebol, a de Ro-
binho não amarra 
a chuteira. Mas dá 
para o atleta ganhar 
12 (doze) milhões 
por mês, mais do 
que eu com minhas 
crônicas. Enquanto 
Garrincha e eu mor-
remos pobres – só se 
eu desistir e enricar 
antes de ir. Depois 
não adianta. Os craques morrem as-
sim, os clubes fazendo jogos em seu 
benefício, somos campeões.

Aqueles zagueiros sentados na 
grama eram uma sensação. O está-
dio aplaudia de pé o zagueiro sen-
tado. No fim do jogo, entrevistaram 
o marcador: “Garrincha não joga 
futebol; Garrincha humilha o ad-
versário”. Ele fazia gols de todo jeito. 
Com os pés e a cabeça. Foi assim 
na Copa do Chile, quando Pelé não 
jogou, contundido, e Mané carregou 

Em uma 
das últimas 
Fliporto, reali-
zada na cidade 
de Olinda - PE 
conheceu 
Chico Ferrei-
ra, autor de 
“Um baú cheio 
de casos”. 
Chico estava 
lançando seu 
primeiro livro 
na Festa Lite-
rária e é dessas 
figuras que, ao 
primeiro contato, a gente passa a gostar dela. 
Chico entende que o livro pode ter várias 
finalidades, pois além de divertir, pode servir 
para reflexão e para fazer amigos. E o Baú 
do Chico fez sucesso! E, na última Fliporto 
(infelizmente não pude ir) Chico lançou “Um 
baú cheio de causos 2”. Igualmente ao primei-
ro, este livro pode ser classificado como um 
livro de “autoajuda”. E no decorrer da leitura, 
percebemos dois “chicos” como autores: o 
Chico hilário, contador de causos; e Francis-
co, o, autor sério que “fala com o coração”, o 
pai de família sentimental, o filho atencioso e 
dedicado.

Começa endeusando o baú, como um 
“objeto instigante”, elenca as coisas chatas da 
vida, fala de dois tipos de enterro (o osten-
tação e o enterro de um popular), do “motel 
calando”, muito conhecido nos interiores do 
Estado. As estórias de Chico são hilárias e 
retratam a vida das pessoas simples, como 
aquela que transformou a laje num motel ou 
aquele usuário de ônibus que usa a expressão 
“para que eu quero descer”. Chico é muito “fa-
mília”. Relata problemas e causos interessan-
tes, ocorridos nas melhores famílias de Olinda 
e Recife, enaltece as coisas boas da vida, as 
pessoas afáveis e alfineta as coisas ruins e as 
pessoas “metidas a besta”. E Chico, além de es-
critor, é um poeta da vida, aquele que guarda 
na memória as “50 mulheres que amou” e as 
“cinco mais marcantes da sua vida”.

Ele termina o livro dizendo que não está 
acreditando na conclusão do seu segundo 
livro. Pois nós, seus leitores, acreditamos. Ler 
os seus causos (Chico ou Francisco Ferreira) 
é como conversar com a vida. Passa energia!

Esqueceram da gestante!
Rosalba, moradora da região metropo-

litana de Recife, gestante no oitavo mês da 
gravidez, chamou a ambulância para ser 
levada ao hospital do município, pois apre-
sentava situação de risco devido à hiperten-
são. A ambulância chegou, recolheu a mulher 
e depois de percorrer alguns quilômetros, 
simplesmente parou em uma rua sem mui-
ta movimentação. Ninguém apareceu para 
prestar atendimento à futura mamãe. Depois 
de esperar por cerca de três horas, ela de-
sembarcou sozinha do veículo e notou que 
estava numa oficina mecânica em um bairro 
distante do centro.

Abalada, Rosalba ligou para um parente 
e, dias depois, ajuizou ação reparatória por 
danos morais. A Justiça Federal de primeiro 
grau julgou a ação procedente e estipulou 
a condenação em R$ 50 mil. Os réus apela-
ram, mas a Turma negou o recurso. O pro-
cesso subiu e o Tribunal Superior manteve 
a condenação. No voto, o desembargador 
relator reconheceu que “a gestante foi dei-
xada dentro de ambulância e esquecida em 
uma oficina mecânica por ação e omissão de 
agentes do SUS”. Apesar do incidente, o bebê 
não ficou com nenhuma sequela e nasceu 
saudável poucos dias depois. A condenação 
dos três réus (União, Estado e Município) foi 
solidária.

Conivência com a corrupção

Pedaladas

Cronicartigo

Vivências 
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Observatório da Imprensa

Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Os causos
de Chico

 Governo nenhum  do Brasil foi tão conivente com a perver-
são moral praticada pelos políticos do que o PSDB, que elegeu 
Fernando Henrique Cardoso, duas vezes, à presidência do País 
de 1995 /2002. O estágio permissivo foi mais além, com a certe-
za da impunidade para os desvios financeiros, que fez homens 
públicos e empresas privadas chegarem a um status de grandeza 
econômica por longo período.  

No mandato inicial de FHC, seu primeiro ato foi impedir, por 
decreto de sua autoria, o funcionamento da Comissão Especial 
de Investigação, oriunda do governo de Itamar Franco, compos-
ta por representantes da sociedade 
civil brasileira. O objetivo primordial 
dos jurados estendia-se ao combate 
à corrupção que grassava na terra 
descoberta a cinco séculos. 

Para fazer o papel investigativo 
FHC criou a Controladoria Geral da 
União (CGU), órgão que se excedeu 
no resguardo do crime, entregue 
ao procurador Geraldo Brindeiro, o 
engavetador geral da Nação. 

 Jamais, no seu período uma CPI 
fora instalada na Câmara ou Sena-
do, apesar da luta dos poucos que 
pensavam a moralidade inserida no 
País, nos 8 anos de sua gestão.  Dos 
45 escândalos registrados entre 
1995/2002, apenas o relacionado 
com o desvio de verbas, no montan-
te de 170 milhões de cruzeiros, da 
construção do TRT-SP, teve prossegui-
mento.  Nele estavam envolvidos o juiz Nicolau dos Santos Neves 
e a firma do construtor da obra senador Luiz Estevão-PMDB-DF 
os principais responsáveis pela fraude.  

Lalau cumpriu parte da pena em sua residência, sob a 
alegação de saúde débil. Revisão médica concluiu que deve-
ria cumprir o restante da sentença em presídio, porém, um 
decreto da presidente Dilma Rousseff o pôs em liberdade 
definitiva, em face de dispositivos legais. Contudo os bens 
resultantes da transação criminosa o delinquente não pode 
recuperar. 

O senador Luiz Estevão-PMDB-DF à custa de robusto nume-
rário contratou bons advogados e, por mais de 20 anos resistiu 
à carceragem. Ás vésperas de findar sua condenatória, reformou 
um espaço na Papuda e apresentou-se de forma espontânea. 
Após um ano de enclausurado, estará livre! ...  A impunidade 
reinante no Brasil, alimenta a delinquência... 

O segundo ato mais desastroso para o País, por parte do 
presidente eleito pelo voto popular, relaciona-se com a quebra 
do Monopólio do petróleo.  Ao ignorar a importância do “Ouro 
Negro” para o Brasil, usou o rolo compressor para forçar o Con-
gresso Nacional a quebrar o direito exclusivo da exploração pela 
estatal, instituída há 42 anos pelo presidente Getúlio Vargas. A 
cada descoberta de um poço na Bahia ou em outra bacia, o povo 
gritava nas ruas: “O petróleo é nosso...o petróleo é nosso.” FHC 
ainda teve o desplante de dizer que com “o ato iniciava a moder-
nização do País.”

Foram tantas as cenas escandalizan-
tes, nos 8 anos de FHC que o espaço no 
jornal não me permite enumerá-las e suas 
consequências. O contrato para execução 
do Sivam fora marcado por ação execrável.  
A empresa Esca, associada à norte-ameri-
cana Raython, responsável pela gerência 
do projeto, foi extinta por ardis condená-
veis.  Contudo derrubaram o embaixador 
Júlio César dos Santos e o brigadeiro Mauro 
Gandra.

Seguiram-se outras situações lamen-
táveis, sem corretivo aos delinquentes, por 
parte das autoridades constituídas.  Alguns 
atingiram brutalmente o Nordeste como 
os rolos do DNER, o Caladão ( DDD); a Des-
valorização do Real; a Base de Alcântara; 
Irregularidades na Sudene;  Calote no Fun-
def;  Caixa 2 para a reeleição do presidente 
Fernando Henrique Cardoso.  

Assalto ao bolso do consumidor com 
uma inflação desenfreada e um PIB pífio de 2% é como FHC 
será lembrado. Não como aquele que deu proteção às classes 
proletárias.  No plano público permitiu que as tarifas telefônicas 
fossem aumentadas acima da inflação com reajustes de 580%. 
Os planos de saúde foram ajustados em 460%, o gás de cozinha, 
390%, água 135%. A inflação, a medusa de mil cabeças, fixou-se 
em 80% ao mês.

Como exemplo do descaso, no Exterior,  por nossos repre-
sentantes, FHC e Celso Lafer, Ministro do Exterior ao visitarem a 
Embaixada Norte-Americana,  para apresentar a solidariedade 
do Brasil por ocasião dos atentados de 11 de setembro de 2001,  
depois de horas de espera passaram por uma revista  que os 
fizeram tirar até os sapatos.

Encerro minhas considerações, valendo-me de um cume 
poético do acadêmico Hildeberto Barbosa: “na política há angús-
tias, pulsões, para as quais nem morrer é remédio.”

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

a Seleção na cacunda, cumprindo 
a promessa feita ao Doutor Lídio 
Toledo: “pode deixar”. 

Nilton Santos dizia, apresen-
tando os canecos às visitas: “este  eu 
ganhei em 58, esse outro Mané me 
deu em 62”. Ainda não tínhamos 
sido campeões em nada. Só em mor-
talidade infantil e criminalidade. Aí, 
de repente, bicampeões mundiais de 
futebol. Foi como se tivéssemos ido 
à Lua, aquela, redonda, que aparece 

na praia.
Como foram 

importantes aqueles 
primeiros canecos! 
Hoje, somos todos 
campeões (Dona 
Dilma chorou fa-
lando na Copa e nas 
Olimpíadas; eu não 
sabia que tinham 
sido tão importantes 
para ela). Somos 
todos campeões, 
mas naquele tempo 
não éramos lhufas 

nenhuma. Éramos pobres zagueiros 
sentados na grama, goleiros deitados 
depois do pênalti. Até que “Didi, 
Pelé, Vavá, bailaram lá na Europa 
e a Copa veio pra cá”. Hoje, somos 
todos.

Por isso entendo que Robinho 
era quem devia estar respondendo 
este processo das pedaladas. Dona 
Dilma não tem nada a ver com 
isso. Foi Robinho quem inventou as 
ditas. Eu acho uma besteira: ele fica 
fazendo que vai pela esquerda, pela 

direita, pela esquerda, até pegar o 
goleiro no contrapé. Gol. Mas nem 
sempre pega. Nem todo goleiro é 
besta. O sucesso de Robinho não 
foi tão grande. Deu na saudade e ele 
voltou para o Brasil.

Feito Dick Farney quando esta-
va no auge do sucesso nos Estados 
Unidos, lançando canções que mais 
tarde seriam cantadas por Sinatra, 
como Tenderly. The girl from Ipa-
nema é uma canção brasileira, que 
Tom lançou junto com Sinatra nos 
States; mas, Tenderly é uma canção 
americana, que o brasileiro Dick 
Farney lançou nos Estados Unidos, e 
Sinatra cantou depois.

 Quem inventou a Bossa Nova? 
Quem lançou “A saudade mata a gente”, 
e “Copacabana”, esta dos anos 40’s? 
Você conhece Dick? Pergunto assim 
porque você é muito jovem, de uma ge-
ração na qual somos todos campeões. 
Sou da geração de 50, a geração vice. 
Depois, veio 64. Doeu. Agora, querem 
chamar 64 de volta. Logo agora, quan-
do somos todos campeões. Pode?

Não foi ela, senhoras senadoras, 
senhores senadores. Foi Robinho 
quem inventou essa de pedaladas. É 
ele quem deveria estar sendo julgado 
aqui, sentado no banco dos reis (sic), 
eles são res sacra. Dona Dilma viu 
falar em pedaladas, mas isso é coisa 
do Atlético Mineiro, daquele criouli-
nho malicioso que fazia que ia e não 
ia, nem ia, ia não, às vezes ia.

(Coluna publicada terça, quin-
ta, sábado)

Aqueles 
zagueiros 
sentados na 
grama eram uma 
sensação. O 
estádio aplaudia 
de pé o zagueiro 
sentado
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Cinema

Mistérios da meia-noite

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Por se tratar da terceira cidade mais antiga do 
Brasil, João Pessoa possui um imponente patrimônio 
histórico revelado em seus casarões, prédios, praças 
e igrejas de seu centro antigo. O traçado urbano do 
epicentro velho da cidade revela as feições pretéritas 
de uma cidade de grande importância. Sobressaltam 
dentre as edificações antigas alguns becos e vielas his-
tóricos que a tempos de hoje ocultam parte da boemia 
e de uma intensa vida profana da capital paraibana. 
O Ponto de Cem Réis vem ser a concentração, onde 
reúne toda sorte de gente para os mais diversos fins 
durante todos os dias, noites e madrugadas.

Este epicentro antigo oculta em seu subsolo uma 
grande riqueza histórica, são objetos e fragmentos 
que foram ao longo dos séculos se acumulando e 
testemunham páginas do passado da capital. Aten-
dendo a este patrimônio oculto no subsolo, estive 
integrando uma equipe que realizou uma atividade 
de salvamento arqueológico que consistiu no acom-
panhamento das obras de escavação para a introdu-
ção de dutos subterrâneos para linha telefônica. No 
momento em que se cavava as bordas das ruas mais 
antigas, observávamos o aparecimento de materiais 
que pudessem “falar” sobre o passado do lugar. As-
sim, passamos vários dias neste mister.

A experiência de acompanhar estas obras do-
tou-nos de um conhecimento não só da dura vida 
de trabalhadores braçais como também pudemos 
conhecer figuras hilárias e folclóricas que bailam nas 
sombras da madrugada pessoense, de bar em bar, de 
cabaré em cabaré, de beco em beco, que, esparsos no 
Centro Histórico, dão uma aura bucólica à madruga-
da e só os antigos prédios históricos testemunhavam 
as peripécias de seus frequentadores.

Como a obra impreterivelmente interromperia o 
trânsito urbano de uma área central (e isto não era 
conveniente!), o empreendimento se desenrolou em 
sua maioria à noite/madrugada (das 19h às 05h) e 
neste momento, passávamos a dividir a rua com os 
trabalhadores e transeuntes noturnos, estes, pre-
gando verdadeiras peças aos trabalhadores (e a nós, 
porque não?): prostitutas que se ofereciam e eram 
cortejadas, boêmios que ofertavam bebidas, menes-
tréis que cantarolavam sozinhos em busca de suas 
inspirações, homens perdidos questionando onde 
seria o cabaré ou bar mais próximo, etc. Tudo isso 
parecia acalentar um pouco a dura rotina, fazendo 
com que o grupo servil pudesse, em momentos, sor-
rir e se deleitar.

O trabalho funcionava tecnicamente da seguinte 
forma: para abrir valas (com 0,30m de largura e 1m 
de profundidade) ou poços (quadrados com 1,80m 
de profundidade e 2m de largura), dois trabalhadores 
(em cada trecho) se revezavam em um único lugar. 
Primeiro a grossa camada de asfalto era retirada a 
partir de golpes de marreta ou com o britador elétrico. 
Em seguida, a camada de paralelepípedos era vencida 
a partir dos duros golpes da marreta, que descolava 
os blocos paralelos, abrindo caminhos para os esca-
vadores; aí eram dois, um que batia com a picareta o 
sedimento e outro com a pá retirava a terra solta. 

Por vezes, o trabalho fora interrompido por 
tubulações d’água que eram rompidas. Vinham então 
a salvadora figura dos consertadores de cano, um 
daqueles artífices que tinham a técnica de emendar 
a tubulação no escuro, sem iluminação, baseado-se 
apenas no tato e conseguindo exercer este difícil 
mister rapidamente.

Durante toda a trajetória até o último centímetro 
cavado, nós da equipe estivemos atentos a tudo, a 
cada picaretada, a cada pá de terra que saíra dos bu-
racos. Ficávamos de prontidão andando de um lado 
a outro, portando uma lanterna, observando atenta-
mente aquele sedimento e preparado para o possível 
aparecimento de material arqueológico que pudesse 
efetivamente testemunhar, nos dizer como era o coti-
diano da capital paraibana em outrora. 

Assim foi acompanhar a obra, observando, re-
gistrando, fotografando e escrevendo sobre todo o 
material coletado, contribuindo com a elucidação do 
passado e conhecendo literalmente os mistérios da 
meia-noite deste que é um dos aglomerados urbanos 
mais antigos do País.

Produção paraibana concorre ao 
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 

Memória em destaque

FOTO: Divulgação
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O filme paraibano Praça de 
Guerra, de Edmilson Junior, está 
entre os indicados ao Grande Prê-
mio do Cinema Brasileiro, consi-
derado nos últimos anos a maior 
e mais importante premiação 
de audiovisual do Brasil. O curta 
concorre na categoria de melhor 
documentário junto com outros 
10 filmes e entre os 29 pré-sele-
cionados de todas as categorias 
(animação, ficção e documentá-
rio) e é único filme da Paraíba 
presente na seleção.

A produção conta a história 
de resistência de cinco amigos 
ao regime militar, em 1969, na 
cidade de Catolé do Rocha (dis-
tante 417 km da capital, João 
Pessoa), localizada no Alto Sertão 
da Paraíba. Juntos, eles criaram 
um foco de guerrilha inspirados 

nos ideais da Revolução Cubana 
para derrubar a ditadura. Passa-
dos mais de 40 anos, esses velhos 
amigos se reencontram para 
contar essa história.

A temática histórica junto da 
irreverência para contar um caso 
real de rebeldia contra a ditadura 
e de perseguição política, conquis-
tou a plateia e o júri de diversos 
festivais de cinema Brasil afora. 
Desde seu lançamento, em dezem-
bro de 2015, Praça de Guerra este-
ve até agora em seis festivais de 
cinema e saiu premiado em cinco 
deles, sempre também com ótima 
aceitação do público, destaque 
para os prêmios no 10º Fest Aru-
anda e no festival É Tudo Verdade.

O diretor de Praça de Guerra, 
Edmilson Junior, se disse extre-
mamente feliz e entusiasmado 

com mais  esse reconhecimento 
alcançado pelo filme. “Saber da 
indicação do Praça de Guerra para 
a primeira fase do Grande Prêmio 
do Cinema Brasileiro me deixa 
bastante contente, o filme vem 
tendo uma recepção bem bacana 
por onde tem passado e isso re-
flete tanto a relevância histórica e 
política do tema que o curta abor-
da quanto o trabalho primoroso 
feito pela equipe”, comemorou.

A lista definitiva deverá ser 
divulgada em breve, segundo a 
Acadêmia Brasileira de Cinema, 
com cinco filmes selecionados 
para cada categoria. O Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro 
acontecerá no dia 4 de outubro, 
no Rio de Janeiro (RJ) e terá 
transmissão ao vivo pelo Canal 
Brasil.

Cena do filme Praça de Guerra, que retrata a resistência de jovens da cidade de Catolé do Rocha durante o período da ditatura militar

Thomas Bruno Oliveira
Historiador e Jornalista, sócio do IHCG, SPA e Abrajet

Em cartaz

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). 
Gênero: Aventura. Duração 90 min. Classifi-
cação: Livre. Direção: Yarrow Cheney e Chris 
Renaud. Com Louis C.K., Eric Stonestreet, 
Kevin Hart. Sinopse: Max é um cachorrinho 
que mora em um apartamento de Manhat-
tan. Quando seu dono traz para casa um 
viralata desleixado chamado Duke, Max 
não gosta nada, já que o seu tempo de 
bichinho de estimação favorito parece ter 
acabado. Mas logo eles vão ter que colocar 
as divergências de lado pois um coelhinho 
branco adorável chamado Snowball está 
construindo um exército de animais aban-
donados determinados a se vingar de todos 
os pets que tem dono. CinEspaço3/3D: 14h, 
16h, 18h, 20h (DUB) e 22h (LEG). Manaíra4: 
13h30, 15h45 e 18h (DUB). Manaíra5: 
12h15, 14h30, 16h45 e 19h (DUB). Ma-
naíra9/3D: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50 
(DUB). Manaíra10/3D: 12h, 14h e 16h10. 
Mangabeira1/3D: 13h50, 16h, 18h10 e 
20h20 (DUB). Mangabeira3: 12h10, 15h 
e 17h10 (DUB). Mangabeira5/3D: 12h45, 
14h20 e 16h30 (DUB). Tambiá1: 14h30 
(DUB). Tambiá2: 14h20 e 16h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h05 e 18h35 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais 
perigosos já encarcerados, dê a eles o 
arsenal mais poderoso do qual o governo 
dispõe e os envie a uma missão para 
derrotar uma entidade enigmática e 
insuperável que a agente governamental 
Amanda Waller decidiu que só pode ser 
vencida por indivíduos desprezíveis e 
com nada a perder. No então, assim que 
o improvável time percebe que eles não 
foram escolhidos para vencerem, e sim 
para falharem inevitavelmente, será que 
o Esquadrão Suicida vai morrer tentando 
concluir a missão ou decidem que é 
cada um por si?. CinEspaço4: 14h (DUB) 
e 21h30 (LEG). Manaíra4: 20h15 (DUB).  
Manaíra7/3D: 12h30, 18h10 (DUB) e 
15h20, 21h10 (LEG). Manaíra9/3D: 22h 
(LEG). Manaíra11: 13h10  e 19h15 (LEG). 
Mangabeira1:  22h30/3D (DUB). Manga-
beira5/3D: 19h e 22h (LEG).  Tambiá4: 
14h05 e 18h35 (DUB). Tambiá5/3D:  
16h20 e 20h50 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 124 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Timur Bekmambetov. 
Com Elenco Jack Huston, Morgan Fre-
eman eToby Kebbell. Sinopse: O nobre 
Judah Ben Hur,  contemporâneo de 
Jesus Cristo, é injustamente acusado 
de traição e condenado à escravidão. 
Ele sobrevive ao tempo de servidão e 
descobre que foi enganado por seu 
p ró p r i o  i r m ã o,  M e s s a l a ,  pa r t i n d o, 
então, em busca de vingança. CinEspa-
ço2: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 21h30 
( L E G) .  M a n a í r a 5 /3 D :  2 1 h 2 0  ( L E G) . 
Manaíra6/3D: 14h15, 19h40 (DUB) e 
17h, 22h20 (LEG). Manaíra11: 16h30 e 
22h10 (LEG). Mangabeira4/3D: 14h05, 
16h45 e 19h45 (DUB). Tambiá4: 16h20 
e 20h50 (DUB). Tambia5/3D: 14h05 e 
18h35 (DUB). 

C i n e  B a n g ü ê :  M Ã E  S Ó  H Á  U M A  (BRA 
2016). Gênero: Drama. Duração: 82 min. 
Classificação: 16 anos. Diretora: Anna 
Muylaert. Com Naomi Nero, Matheus 
Nachtergaele,  Dani  Nefussi,  Daniel 
Botelho. Horário: 16h, 18h30 e 20h30.



Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de agosto de 2016

Juiz Hermance Gomes e a filha, Clara Velloso Borges, 
lançam hoje, na capital, livros de crônica e de poesia

Festival Sonora 2016 permanece com 
inscrições abertas até o próximo dia 2
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Imaginário impresso e carac-
teres culturais - Uma análise das 
narrativas do suplemento literá-
rio Correio das Artes na década 
de 40 é o título da dissertação 
de Mestrado que a professora 
potiguar Elizabeth Olegário 
defende hoje, a partir das 14h, 
na Sala 111 do Centro de Co-
municação, Turismo e Artes da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), localizada em João 
Pessoa, dentro do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação 
e Culturas Midiáticas do CCTA. 
Ela justificou para o jornal A 
União que um dos motivos que 
a levaram a escolher a publica-
ção como tema do trabalho foi 
o de dar “mais visibilidade” ao 
suplemento. “Essa invisibilidade 
se deve ao fato de haver, den-
tro das publicações acadêmicas, 
um certo colonialismo literário 
brasileiro, pois há mais divul-
gação de publicações de outros 
estados, como Minas Gerais, 
bem como não haver maior 
disponibilidade do Correio das 
Artes. Por isso, quero reforçar 
a importância desse suplemen-
to”, prosseguiu a docente, que 
colocou narrativas de colabo-
radores da época e incluiu, em 
sua dissertação, entrevistas que 

fez com 12 poetas paraibanos, 
a exemplo de Linaldo Guedes, 
Águia Mendes, William Costa e 
João Batista de Brito. 

“O fato de o Correio das 
Artes ser tema de dissertação 
de Mestrado, na Universidade 
Federal da Paraíba, é um reco-
nhecimento, por parte da comu-
nidade acadêmica, da importân-
cia do suplemento, no que diz 
respeito, entre outras funções, à 
divulgação e acompanhamento 
crítico da produção artística e 
literária contemporânea, não 
só paraibana, como a brasileira, 
de uma maneira geral, dentro 
dos limites da publicação”, disse 
o jornalista William Costa. “Na 
condição de editor do Correio 
das Artes”, acrescentou ele, 
“parabenizo a pós-graduanda 
Elizabeth Olegário, pela inicia-
tiva de eleger o histórico suple-
mento de A União como objeto 
de pesquisa, como também saú-
do a banca de professores que 
irá julgar o trabalho, que, espe-
ro, atinja os melhores índices de 
aprovação. O estudo de Elizabe-
th certamente contribuirá para 
a abertura de novos horizontes 
para o suplemento.  É um mo-
mento especial para todos os 
que fazem o jornal”.

FOTOS: Divulgação

“É motivo de muito orgulho 
poder vê-la enveredando, 
também, ainda tão jovem, 

pelo caminho da literatura”, 
declarou Hermance Gomes

Professora defende  dissertação 
de Mestrado baseada no Correio 
das Artes, do jornal A União 

e Técnicas de Sentença, além de ser musicista e 
compositor.

Já o livro Paraquedas, obra de Clara Velloso 
Borges que reúne 30 poesias - cujos temas 
abordados são diversos, a exemplo do cotidiano, 
a violência e o amor - será apresentado pelo 
juiz e cronista Adhailton Lacet. A jovem autora, 
que também nasceu em João Pessoa, cursa o 
último ano do Ensino Médio, mas está aprovada 
para cursar Direito em uma universidade local 
e ainda pretende estudar Letras. A propósito, 
pela linha materna, ela descende dos escritores, 
jornalistas, poetas e folcloristas pernambucanos 
Alcides Lopes e Waldemar Lopes. E, por parte 
de pai, é bisneta do renomado jurista e escritor 
Osias Nacre Gomes. 

Clara Velloso Borges está ciente de que 
inicia, na área da literatura, pelo exercício de um 
gênero que é considerado difícil, ou seja, o da 

poesia. No entanto, ao lançar o livro Paraquedas, 
obra resultante do seu trabalho poético da ado-
lescência. ela consegue textos que demonstram 
surpreendente maturidade e beleza, nos quais 
são encontradas características contemporâ-
neas da maior liberdade na comunicação, mas, 
igualmente, alguma preocupação com a forma.

 

Ficando com inscrições abertas até 
a próxima sexta-feira, o Festival Sonora 
– Ciclo Internacional de Compositores’ 
chega à capital paraibana entre os dias 
15 e 16 de setembro. Sendo responsável 
por movimentar 20 cidades brasileiras 
e 6 países, essa é uma grande oportuni-
dade que gera visibilidade aos artistas 
da terra que forem participar, além de 
ser a primeira edição realizada em João 
Pessoa. Os interessados em participar 
dessa nova empreitada podem fazer sua 
inscrição online através do link http://
goo.gl/2p1pp0. A abertura oficial do 
evento acontece no Café Empório.

Após efetuarem sua inscrição, os 
artistas inscritos irão passar por uma 
curadoria e que, em seguida, divulgará 
a programação oficial do festival no dia 
7. Segundo a organização do evento, as 
compositoras participantes, a princí-
pio, terão que residir em cada Estado 
ou cidade onde estiver ocorrendo o 
festival, ou terem fácil deslocamento 
para tais, já que esta ação cultural não 
possui ainda um fundo próprio para 
subsidiar passagens e hospedagens.

Nascido da proposta de valorizar a 
mulher compositora, o Festival Sonora 
trata-se de um projeto que busca rom-
per, no imaginário das pessoas, o mito 
de que não existem compositoras ou de 
que é escasso o número de mulheres 
autoras no cenário local e mundial da 
boa música. Sendo assim, a partir de 
um movimento nas redes sociais com 
a hashtag #MulheresCriando, iniciado 
pela musicista Deh Mussilini (MG), foi 
tomando proporções ainda maiores e 
recebeu o apoio e encorajamento da 
também compositora Larissa Baq (SP) 
para criarem juntas, de forma horizon-

tal e colaborativa, o festival.
O Sonora vem sendo realizado ao 

longo dos meses de julho e agosto em 
mais de 20 cidades brasileiras, nos 
estados da Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, 
Maranhão, Rio Grande do Norte e Para-
íba, além dos países Portugal, Irlanda, 
Espanha, Argentina e Uruguai, sempre 
com extensa programação, incluindo 
shows autorais de cantautoras, rodas 
de conversa, palestras e oficinas, com 
uma rede planejada para ser realizado 
até o fim do ano nesses demais locais.

Várias compositoras eminentes 
estão envolvidas na produção do Fes-
tival Sonora: Isabella Bretz (Portugal e 
Irlanda), Paula Oliveira (Argentina), Mô 
Maiê (Barcelona/Espanha, Ouro Preto e 
Passagem/MG), Ilessi (RJ), Larissa Baq 
(São Paulo/SP), Paula Cavalciuk (Soroca-
ba/SP), Ana Luisa Barral (Salvador/BA), 
Sofia Freire (Recife/PE), Deh Mussulini, 
Bia Nogueira, Karine Amorina, Flavia El-
len (Belo Horizonte/MG), Joana Knobbe 
(Natal/RN e João Pessoa/PB) e Simona 
Talma (Natal/RN). A construção e gestão 
são totalmente horizontais e democrá-
ticas, possuindo um núcleo de produ-
ção em cada cidade e País supracitado, 
apenas para organização e coordenação 
do festival, garantindo uma boa comuni-
cação e alinhamento do projeto.

Um fato, no mínimo, inusitado 
acontece hoje, a partir das 19h30, 
no Hall do Fórum Cível, localizado 
na cidade de João Pessoa. Trata-se 
do lançamento duplo dos livros 
- ambos publicados pela Ideia 
Editora - intitulados Ambientes e 
Criaturas (crônicas, 110 páginas, 

R$ 30) e Paraquedas (poesia, 100 páginas, R$ 
30), escritos, respectivamente, pelo juiz de 
Direito e jornalista Hermance Gomes Pereira e 
por sua filha, a estudante do Ensino Médio Clara 
Velloso Borges, que, agora, aos 17 anos de idade, 
marca sua estreia na literatura. 

“É uma experiência inédita para mim, pois 
já procurei saber e não encontrei nada sobre o 
lançamento, no mesmo dia, do lançamento de 
livros escritos por pai e filha. É motivo de muito 
orgulho poder vê-la enveredando, também, 
ainda tão jovem, pelo caminho da literatura”, 
confessou, para o jornal A União, o jornalista 
Hermance Gomes Pereira, que é natural de João 
Pessoa, tem 52 anos de idade e é juiz de Direito 
na capital.

Na ocasião, Ambientes e criaturas - que re-
úne cerca de 30 crônicas, a maioria já publicada 
- será apresentado pelo poeta Sérgio de Castro 
Pinto. “Trata-se de obra fruto da observação 
do cotidiano, de pessoas, de lugares, de livros e 
filmes. Navega entre os gêneros da crônica, do 
artigo e da resenha”, disse Hermance Gomes 
Pereira, que já havia lançado quatro livros, dois 
dos quais em parceria: Sentenças do Fórum 
Cível, escrito com outros juízes, e Conhecendo o 
Judiciário, com o ilustrador Ricardo Jaime. E, em 
carreira solo, Cosmovisão (poemas) e Aspec-
tos Gerais da Sentença Criminal, cujo cunho 
é didático, ambos também publicados pela 
Ideia Editora. Ele ainda lecionou as disciplinas 
História, Direito Penal, Direito Processual Penal 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

SUplemenTO liTeráriO

n evento: Lançamento de livros

n Títulos: Ambientes e Criaturas, de Hermance 

Gomes Pereira, e Paraquedas, de Clara Velloso Borges

n Data: Hoje

n Hora: 19h30

n local: Hall do Fórum Cível, em João Pessoa

na Av. João Machado, s/n0, Centro 

n inscrições para o Festival Sonora 2016
n Quando: Até o dia 2 de setembro

n Onde: Inscrição diretamente no link http://

goo.gl/2p1pp0

n inscrições: gratuitas

Serviço

Serviço

letras em família
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Dilma: impeachment cria precedentes
Presidente afastada voltou 
a afirmar que não cometeu 
crime de responsabilidade

dEfEsA no sEnAdo 
13

Da Agência Estado

A presidente afastada 
da República Dilma Rous-
seff afirmou ontem, duran-
te depoimento no Senado, 
que seu processo de impea-
chment coloca em causa o 
futuro do País. Segundo a 
petista, sua destituição do 
cargo abrirá um precedente 
grave, porque poderá atin-
gir outros presidentes da 
República, bem como go-
vernadores e prefeitos. 

Dilma lembrou que o 
sistema político brasileiro é 
presidencialista, em que não 
se pode haver impeachment 
sem base legal. Ela afirmou 
que no parlamentarismo é 
possível que o Parlamento 
alegue um critério de des-
confiança contra o chefe de 
governo, que, em compen-
sação, pode pedir novas elei-
ções e, portanto, a dissolução 
do Parlamento. 

“É uma relação diferente 
da que estabelece o presiden-
cialismo. O presidencialismo 
estabelece que precisamos 
de base para o impeachment”, 
afirmou Dilma. Para ela, o 
precedente é “grave”, porque 
atingirá outros presidentes 
da República, governadores e 
prefeitos. “Se isso não é insta-
bilidade política, acredito que 
poucas coisas são”, disse.

“Hoje, eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós aqui lutamos com o melhor dos nossos esforços”, declarou Dilma

Emoção
Dilma Rousseff lembrou o 

período em que foi torturada 
pela ditadura militar e se emo-
cionou durante seu depoimen-
to no Senado, no julgamento 
do processo de impeachment. 
Ela disse temer que, mais uma 
vez, a democracia esteja em sua 
companhia no banco dos réus.

“Esse é o segundo julga-
mento a que sou submetida 

em que a democracia tem as-
sento junto comigo no banco 
dos réus. A primeira vez foi 
em um tribunal de exceção”, 
comentou. Ela lembrou que, 
desse primeiro julgamento, 
ficou uma foto na qual ela 
aparece de cabeça erguida, 
enquanto seus julgadores 
tentam esconder o rosto para 
não serem julgados pela his-
tória. “Hoje não há prisão 

legal, não há tortura, meus 
julgadores foram eleitos pelo 
mesmo voto popular que me 
conduziu à Presidência. Te-
nho por todos o maior res-
peito, mas continuo de cabe-
ça erguida”.

A presidente afirmou que, 
apesar das grandes diferenças 
nos dois julgamentos, mais 
uma vez sofre com o senti-
mento de injustiça e o receio 

de que, novamente, “a demo-
cracia seja condenada junto 
comigo”. “Não tenho dúvida de 
que todos nós seremos julga-
dos pela história”.

Ela lembrou ainda que, 
por duas vezes, viu de perto a 
morte. A primeira foi durante 
“dias seguidos de tortura”, em 
que as sevícias a que foi subme-
tida a fizeram duvidar da hu-
manidade e do próprio sentido 

da vida. A segunda vez foi com 
o câncer que enfrentou. “Hoje, 
eu só temo a morte da demo-
cracia, pela qual muitos de nós 
aqui lutamos com o melhor 
dos nossos esforços”.

Desvio de poder
Dilma Rousseff afirmou 

que o processo de impeach-
ment está marcado do início ao 
fim por um “clamoroso desvio 
de poder”. “Com esse impea-
chment não está sendo prati-
cada justiça. Eu não atentei em 
absolutamente nada contra 
qualquer dispositivo da Consti-
tuição, não pratiquei ato ilícito, 
não agi dolosamente em nada. 
Esse processo está marcado do 
início ao fim por um clamoroso 
desvio de poder, pela absoluta 
fragilidade das acusações con-
tra mim dirigidas”.

A presidente afastada 
comentou que os que defen-
dem o impeachment dizem 
que o processo é legítimo 
porque se respeitaram ritos 
e prazos. “Porém, para que 
seja feita justiça, a forma só 
não basta, o conteúdo de uma 
sentença precisa ser justo, e 
no caso jamais haverá justiça 
na minha condenação”. 

Ela apontou que em vários 
momentos houve desvio do de-
vido processo legal, lembrando 
que seus julgadores já tinham 
demonstrado opinião conde-
natória antes do exercício final 
do amplo direito de defesa. “A 
forma existirá apenas para dar 
aparência de legalidade ao que 
é ilegítimo por essência.”

Em sua defesa, Dilma 
Rousseff afirmou ter sido 
sempre uma defensora da 
Constituição brasileira. 
“Sempre acreditei na de-
mocracia e no Estado de 
direito, e vi na Constituição 
de 1988 uma das grandes 
conquistas do nosso povo”, 
disse Dilma.

“Diante das acusações 

que contra mim são diri-
gidas, não posso deixar de 
sentir novamente o gosto 
amargo da injustiça e do 
arbítrio. Mas como no pas-
sado, resisto. Não esperem 
de mim o obsequioso si-
lêncio dos covardes”, dis-
cursou.

A presidente denun-
ciou “provas produzidas”, 

a “frágil retórica jurídica” 
do processo de seu afas-
tamento e os “pretextos” 
usados para tirar do po-
der um governo eleito por 
mais de 54 milhões de bra-
sileiros. Ela chorou ao falar 
da Olimpíada e denunciou 
o que virá “caso prospere 
o impeachment sem crime 
de responsabilidade”: o 

retrocesso e a retirada de 
direitos por um governo 
usurpador.

Ela falou ainda do 
apoio escancarado de se-
tores da mídia ao golpe e 
da chantagem explícita do 
ex-presidente da Câmara e 
deputado afastado Eduar-
do Cunha, réu no Supremo 
Tribunal Federal.

Críticas ao “silêncio dos covardes”

O preconceito de 
gênero foi um dos com-
ponentes que marcaram 
os primeiros dias do jul-
gamento final do impe-
achment da presidenta 
Dilma Rousseff (PT) no 
Senado Federal. Na sex-
ta-feira (26), segundo 
dia dos trabalhos, um 
dos momentos de tensão 
entre defesa e acusação 
ocorreu quando o sena-
dor Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PR) pediu calma 
às senadoras Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) e 
Gleisi Hoffmann (PT-PR). 
“Se acalmem, meninas”, 
disse em plenário, ten-
tando suavizar a fala em 
seguida, afirmando  que 
teria sido “elegante”.

Ocorrida num con-
texto em que o tucano 
se queixava das reações 
contundentes das sena-
doras na sessão, a fala do 
parlamentar reacende o 
debate sobre o machis-
mo que marca o trata-
mento tradicionalmente 
dispensado às mulheres 
que têm destacada atu-
ação no espaço público.

 “Nós ainda temos 
uma sociedade muito 
machista e até mesmo 
misógina. O fato de es-
tarmos defendendo a 
presidenta nessa linha 
de frente – inclusive com 
argumentos, porque a 
gente vem aqui e deba-
te o conteúdo – provoca 
essas reações. Lamento 

que certos colegas da 
Casa contribuam pra 
isso”, disse a senadora 
Gleisi Hoffmann.

Vanessa Grazzio-
tin esteve também na 
mira de alguns veículos 
da grande imprensa, 
que, na última quinta-
-feira (26), publicaram 
matérias com críticas ao 
figurino usado pela se-
nadora no primeiro dia 
do julgamento. “Eu virei 
praticamente um meme. 
Coloquei uma roupa, um 
casaco de flores e não 
imaginei que acontece-
ria tudo aquilo”, apon-
tou.

Questionada sobre 
a tendência de desqua-
lificação do trabalho 
das mulheres na políti-
ca, muitas vezes ainda 
ofuscado por matérias 
e comentários de basti-
dores preconceituosos, a 
senadora foi contunden-
te: “O fato é que a gente 
vem conseguindo ocu-
par os espaços pela nossa 
competência, e não pela 
vestimenta, e isso ainda 
incomoda”.

Do total de 81 se-
nadores, apenas 11 são 
mulheres, o que corres-
ponde a 13,6% de repre-
sentatividade. No último 
pleito, em 2014, quando 
só houve troca de um 
terço da Casa, o número 
de senadoras eleitas foi 
seis, num universo de 27 
vagas disponíveis.

Machismo marca 
debate no plenário

JULGAMEnTo

Manifestantes contrários 
ao afastamento definitivo da 
presidente Dilma Rousseff fi-
zeram protestos em cinco esta-
dos e no DF ontem pela manhã. 
Em Brasília, o grupo se reuniu 
em frente ao Congresso Nacio-
nal para acompanhar a sessão 
de julgamento do impeach-
ment. Segundo a Polícia Militar, 
cerca de 350 manifestantes 
contra o impeachment estive-
ram no local por volta das 9h, 
horário em que ela chegou ao 
Senado. De acordo com os or-
ganizadores, eram cerca de 2 
mil pessoas.

Os apoiadores levaram ro-
sas e faixas em apoio à petista. 
Em algumas das faixas, estava 
escrito "Mulheres pela Demo-
cracia" e "Luto por Justiça". 

Pernambuco
Um protesto organizado 

pelo Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST) 
bloqueia o tráfego na BR-232, 
no Distrito de Bonança, no mu-
nicípio de Moreno, Região Me-
tropolitana do Recife (RMR), 
pela manhã.

Segundo a Polícia Rodo-

viária Federal (PRF), são 50 
pessoas no local. O MST não 
informou a quantidade de ma-
nifestantes.

Ceará
Na Praça do Ferreira, 

em Fortaleza, um grupo de 
manifestantes se reúne em 
ato a favor do governo Dil-
ma Rousseff e contra o im-
peachment. A organização 
do movimento não repassou 
estimativa de quantas pesso-
as estiveram no protesto. A 
Polícia Militar informou que 
não divulga dados de público.

Paraíba
Em Campina Grande, o 

protesto marcado para come-
çar às 8h na Praça da Bandeira, 
no Centro, começou a receber 
os primeiros manifestantes 
por volta das 9h30.

No local foi montada uma 
estrutura com telão onde é 
transmitida a sessão de julga-
mento de Dilma no Senado. Até 
as 10h, não havia estimativa de 
público.

Participam do manifes-
to representantes da Frente 

Estados fazem manifestações de apoio 
REPERCUsÃo no PAÍs

Brasil Popular, do Partido dos 
Trabalhadores e Central dos 
Trabalhadores do Brasil em 
Campina Grande.

Bahia
Um grupo de manifestan-

tes fez um ato contra o presi-
dente em exercício Michel Te-
mer e em defesa da democracia 
na região do Shopping da Bahia, 
em Salvador, pela manhã. De 
acordo com a organização do 
protesto, cerca de 200 pessoas 
participaram da mobilização. 

Já a Polícia Militar calculou 50 
pessoas. A manifestação come-
çou por volta das 9h30 e termi-
nou por volta das 13h.

Alagoas
Servidores de Alagoas 

realizam uma manifestação 
no centro de Maceió à tar-
de. A organização calculou 
300 pessoas no Calçadão 
do Comércio. A Polícia Mi-
litar não acompanhou o 
ato, que começou às 15h40. 
(Agência Estado).

Em Brasília, os manifestantes levaram rosas ao Congresso

foTo: José Cruz/Agência Brasil

foTo: Geraldo Magela/Agência Senado
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Michel Temer suspende o programa 
de combate ao analfabetismo no País
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Geral

Iniciativa do presidente 
interino prejudica mais de 
13 milhões de pessoas
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Dilma enfrentou o golpe
De todos os momentos desde o início deste mais 

que arquitetado processo de impeachment, lá em 
outubro de 2015, quando o Tribunal de Contas da 
União rejeitou as contas da presidente da República 
em uma sessão meteórica, até estranha, com mudança 
de entendimento, considerando os decretos assinados 
pela gestora para operações de crédito como 
‘pedaladas fiscais’, de tudo, de lá para cá, o dia de 
ontem, com o depoimento de Dilma Rousseff, mulher, 
forte, corajosa, confrontando todos os usurpadores do 
governo, foi o mais empolgante.

Logo no início do discurso de Dilma a direita 
reacionária no país entrou em polvorosa. O presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, 
que conduz o julgamento do impeachment, chamou 
“ a presidente da República, Dilma Rousseff”, e não 
a ‘presidente afastada’, ou até mesmo a ‘ré’, como 
queriam seus opositores. 

Dilma falou em golpe. G O L P E, com todas 
as letras. A direita esperava isso, e imediatamente 
apresentou uma representação, justificando que 
chamar o processo de golpe, mesmo este não estando 
amparado na Constituição, mesmo na inexistência 
de crime cometido pela presidente da República, 
mesmo sem dolo, os senadores consideram o 
termo “golpe” um tanto agressivo. Lewandowski, 
novamente, interpôs. Disse que a lei, nesse caso, com 
a presidente - mais uma vez -, precisa ser flexível, e 
que não cercearia sua liberdade de expressão. Em 
outras palavras, o presidente da mais alta corte do 
país deixou claro: o termo “golpe” será usado sim, por 
quem quiser. 

“Se alguns rasgam o seu passado e negociam 
as benesses do presente, que respondam perante a 
sua consciência e perante a história pelos atos que 
praticam. A mim cabe lamentar pelo que foram e pelo 
que se tornaram. E resistir. Resistir sempre. Resistir 
para acordar as consciências ainda adormecidas para 
que, juntos, finquemos o pé no terreno que está do lado 
certo da história, mesmo que o chão trema e ameace de 
novo nos engolir.”

Dilma não trouxe fatos novos, não escancarou 
o podre de nenhum senador, não apontou feridas, e 
nem por isso foi um discurso morno. A presidente 
da República, no entanto, pôs na parede os covardes, 
e estes, cada um deles, que usem suas carapuças, 
desde o senador que sempre se mostrou progressista 
e estranhamente mudou nessa reta final, com medo 
de ficar do lado errado, até o prefeito que trocou de 
partido com medinho de ter seu nome associado à 
petista e perder sua reeleição. Covardes! A história os 
julgará.

A presidente eleita por mais de 54 milhões de 
brasileiros denunciou que o golpe surgiu a partir de 
uma tentativa de chantagem proposta pelo então 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha. 

“Nunca aceitei na minha vida ameaças ou 
chantagens”, disse Dilma. A chefe do Poder Executivo 
no Brasil também denunciou que nesse processo 
“a misoginia e o preconceito mostraram suas 
garras”.

Foram pouco mais de 30 minutos de discurso, 
e quase um dia inteiro de enfrentamento. Um debate 
cansativo, mas que mostrou o quanto Dilma esteve 
disposta a defender o processo democrático no país. 
Encarou todos os senadores, não titubeou. Por volta das 
22h ainda mostrava serenidade e firmeza nas respostas. 
O mote “Coração Valente”, usado na campanha de 2014, 
fez muito mais sentido ontem.

Durante o processo, o presidente do STF lembrou 
aos senadores que, ali, eles não eram políticos, mas 
juízes, e que deveriam julgar conforme a Constituição. 
Infelizmente, estes ditos juízes já tomaram partido, já 
se decidiram antes mesmo da análise dos fatos, antes, 
ainda, da manifestação da acusação e da defesa. Estes 
senadores julgarão muito mais que o destino da nação, 
julgarão a democracia no Brasil, poderão criar um 
precedente maligno. 

Independentemente do resultado, a história, 
esta sim, verdadeiramente julgará, assim como julgou 
os apoiadores do regime militar, os que derrubaram 
Jango, aqueles que apoiaram a tortura. Nos próximos 
dias, poderemos ser a geração chamada de “os filhos 
do golpe”. E todos os envolvidos, de todos os lados, 
terão seus nomes marcados para sempre.

FOTO: Reprodução/Internet

O governo interino do 
presidente Michel Temer 
suspendeu novos cadastros 
para o Brasil Alfabetizado, 
programa criado por Lula 
em 2003 para combater o 
analfabetismo no País. De-
pois de cortes no Minha 
Casa, Minha Vida e de sus-
pensão de novas vagas para 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), o governo blo-
queou o cadastro no sis-
tema de novos alunos no 
programa que ensinaria a 
ler e escrever a demanda de 
mais de 13 milhões de pes-
soas analfabetas que ainda 
existem no País.

Estados e municípios, 
de acordo com o jornal Fo-
lha de S. Paulo, relataram o 
bloqueio e a suspensão do 
repasse para a execução do 
programa e a informação foi 

Portal Brasil de Fato

Estados e municípios, de acordo com a imprensa, relataram suspensão do programa por Temer

confirmada pelo Ministério 
da Educação via Lei de Aces-
so à Informação a uma cidadã 
que questionou a pasta.

“Até o momento não há 
previsão de reabertura do 
Sistema Brasil Alfabetizado 
para ativação de novas tur-
mas”, respondeu o ministério.

Referência para a área 
da educação e elogiado por 
especialistas, o programa re-
duziu a taxa de analfabetis-
mo de 12,4% da população 
em 2002 para 8,3% em 2014.

Atualmente, 168 mil 
alunos estão cadastrados no 
atual ciclo, iniciado no ano 

passado. A pasta chefiada 
por Mendonça Filho rebateu, 
no entanto, e afirmou que o 
programa está em execução, 
mas que não há previsão para 
a abertura de novas turmas.

Até 2013, o programa 
mantinha ciclos de ao menos 
1 milhão de alunos por ano.

Aliados da presidente afas-
tada Dilma Rousseff avaliam que 
ela fez um discurso contundente 
e está indo bem ao responder às 
perguntas dos senadores, mas não 
demonstram o mesmo otimismo 
quando questionados se vão con-
seguir reverter votos e barrar o 
impeachment. 

Reservadamente, um senador 
petista afirmou que esse momen-
to é importante para o registro 
histórico, mas dificilmente muda-
ria o placar da votação final. 

Outros parlamentares evitaram 
fazer avaliações. "Eu aprendi na 
vida que decisão judicial e apuração 
você só tem certeza no momento. 
Eu sou daqueles que acredita sem-
pre na democracia e espero que o 
Senado não venha enterrá-la", dis-
se o senador José Pimentel (PT-CE).

A senadora Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM) afirmou que a fala 
de Dilma foi direcionada aos sena-
dores indecisos, para convencê-los 
a votar contra o impeachment. 
"Ela dirigiu o seu pronunciamen-
to a esses senadores, com quem já 
vem conversando", disse.

Já a senadora Lídice da Mata 

(PSB-BA) afirmou que não seria 
o pronunciamento da presidente 
que iria mudar os votos, mas sim 
as articulações que foram feitas 
nas últimas semanas que pode-
riam reverter votos. 

Para voltar ao poder
Dilma precisa de 28 votos para 

barrar o impeachment e voltar ao 
poder. Na última votação, que a 
tornou ré no processo, ela obteve 
apenas 21. Aliados do presidente 
em exercício, Michel Temer, calcu-
lam que cerca de 60 dos 81 sena-
dores vão votar pelo afastamento 
definitivo da petista.

Aliados elogiam discurso de Dilma
mesmO sem ACreDITAr em vIrADA De vOTOs

Isadora Peron
Da Agência Estado

Um dos convidados da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff para acompanhar 
seu depoimento na sessão do 
impeachment, o cantor e com-
positor Chico Buarque não 
mostra muito otimismo que a 
petista escape de ter que dei-
xar a Presidência da República 
em definitivo. Imagens de bas-
tidores feitas pelo deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS), no ga-
binete da presidência do Sena-
do e antes do início da sessão, 
na manhã de ontem, exibem 
um curto depoimento de Chico 
sobre as condições de Dilma 
salvar seu mandato. E diz que a 
esperança não é grande.

“Vamos torcer e esperar 
que esse drama tenha fim. A 
esperança não é grande, mas 
tudo bem, estamos aqui para 
dar uma força. E reforçar nossa 
democracia”, disse Chico Buar-
que a Paulo Pimenta.

O deputado petista gra-
vou cerca de 50 minutos de 
bastidores de Dilma e convi-
dados antes da sessão. Nas 
imagens, a petista aparece 

Chico Buarque espera fim do drama
FOTO: Jane de Araújo/Agência Senado

sObre O ImPeAChmeNT

bem descontraída, brincando 
e tirando fotos com parlamen-
tares aliados. Chico Buarque 
chegou logo depois na sala 
reservada a Dilma e, antes de 
aparecer, a presidente procu-
rou saber de seu paradeiro. 
“Vocês não viram o Chico por 
aí não?”, pergunta Dilma.

Com a sua chegada, o com-
positor virou o centro da aten-

ção no espaço. Deputados, vá-
rios deles candidatos a prefeito 
neste ano, fazem questão de ti-
rar foto ao lado de Chico. Assim 
como assessores e dirigentes 
de movimentos sociais, como 
João Paulo Rodrigues, do MST.

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva pede para ser-
virem um chá para Chico. “De 
gengibre não quero. Prefiro um 

cafezinho”, pede Chico. Dilma ti-
rou fotos com as parlamentares 
do PT e do PCdoB que vão dis-
putar eleições neste ano. 

A gravação feita por Pi-
menta, num celular, era uma 
transmissão ao vivo para rá-
dios e redes sociais que inte-
gram o sistema criado pelo 
PT batizado de Rede Nacio-
nal pela Legalidade.

Com a sua chegada, o compositor Chico Buarque virou o centro da atenção na sala reservada a Dilma

O Globo
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Estado Islâmico aterroriza o Iêmen 
e mata 45 combatentes do governo
O ataque aconteceu na 
cidade de Aden e deixou
ainda mais de 60 feridos

Da Agência Estado
 
Sanaa, Iêmen (AE) - 

Um ataque a bomba reivin-
dicado pelo Estado Islâmi-
co (EI) matou ao menos 45 
combatentes pró-governo 
na cidade de Aden, no sul 
do Iêmen, nesta segunda-
feira, segundo autoridades 
iemenitas. As vítimas esta-
vam numa área próxima a 
duas escolas e uma mesqui-
ta, quando uma picape ex-
plodiu em meio à multidão, 
relataram testemunhas.

A explosão também 
feriu mais de 60 pessoas, 
que foram levadas para 
três hospitais dos arredo-
res, disseram autoridades 
de segurança sob condição 
de anonimato, por não te-
rem autorização de falar 
com a mídia.

O motorista do veículo 
foi identificado como Ah-
med Seif e foi distribuída 
uma foto dele sorrindo e 
segurando um fuzil de as-
salto, ao lado de uma ban-
deira usada por extremis-
tas islâmicos e um lançador 
de granadas.

O Iêmen está no meio 

de uma guerra civil, em que 
o governo reconhecido in-
ternacionalmente e uma 
coalizão liderada por sau-
ditas combatem rebeldes 
xiitas houthi, que são alia-
dos de unidades do exérci-
tos fiéis a um ex-presidente 
do país. O conflito permitiu 
que a Al-Qaeda e um grupo 
ligado ao EI expandissem 
sua atuação, particular-
mente no sul iemenita. 

Ataque no Iraque
O Estado Islâmico rei-

vindicou um ataque suicida 
durante um casamento ao 
sul de Bagdá, capital do Ira-
que, nessa segunda-feira, 
que deixou 15 mortos e feriu 
mais de uma dezena, segun-
do informações de autorida-
des locais.

Segndo o gereral Qais 
Al-Mohammedawi, cinco ho-
mens bomba participaram do 
ataque ao vilarejo de Ein Tamr, 
mas apenas um conseguiu de-
tonar seu explosivo. Outros 
quatro foram mortos por po-
liciais.  Os terroristas seriam 
membros do grupo extremista 
Estado Islâmico, que vem ele-
vando a quantidade de ata-
ques nos últimos meses, em 
meio a uma série de derrotas 
militares. A autoria foi confir-
mada pela agência de notícias 
ligada ao grupo.

O papa Francisco anun-
ciou hoje, durante a tradi-
cional cerimônia do Ângelus, 
que visitará as cidades atin-
gidas pelo forte terremoto 
ocorrido na Itália na última 
quarta-feira (24).

“Caros irmãos. Assim 
que for possível, também eu 
espero encontrá-los para le-
var a cada pessoa o conforto 
da fé e o apoio da esperança 
cristã. Desejo renovar a mi-
nha proximidade espiritual 
com os habitantes de Lazio, 
Marcas e da Úmbria, dura-
mente atingidos pelo terre-

moto dos últimos dias. Penso, 
em particular, nas pessoas de 
Amatrice, Accumoli, Arquata 
e Pescara del Tronto e Nor-
cia”, disse o líder religioso.

As quatro primeiras ci-
dades citadas foram as que, 
além dos danos estruturais, 
registraram os mortos dessa 
tragédia. Em números cor-
rigidos na manhã deste do-
mingo pela Defesa Civil, até o 
momento, foram registrados 
290 vítimas fatais e quase 
400 feridos. Dessas mortes, 
229 ocorreram em Amatrice, 
11 em Accumoli e 50 em Ar-
quata e Pescara del Tronto.

Antes de rezar a oração 

da Ave Maria pelas vítimas 
com todos os milhares de fi-
éis que estavam na Praça São 
Pedro, no Vaticano, o papa 
ainda afirmou que quer fazer 
a visita para levar seu abraço 
de “pai e irmão” para os so-
breviventes.

O papa também desta-
cou que só a solidariedade é 
capaz de fazer com que todos 
vençam esses “testes sofri-
dos”. “A solicitude com a qual 
as autoridades, as forças de 
segurança, a Defesa Civil e os 
voluntários estão trabalhan-
do demonstra a importância 
da solidariedade para supe-
rar testes assim dolorosos”.

Teerã (AE) - O governo 
do Irã instalou o sistema de 
defesa antiaérea S-300 para 
proteger a instalação nuclear 
de Fordo, de acordo com rela-
tos da televisão local.

 Imagens divulgadas pela 
televisão estatal iraniana 
mostram o sistema S-300, de 
fabricação russa, chegando 
ao local. A reportagem não 
dizia se o sistema estava ope-
racional.

 O general da força de de-
fesa antiaérea, Farzad Esmai-
li, não quis comentar a repor-
tagem. “Talvez você possa ir a 
Fordo agora e o sistema não 
estar lá”, ele disse a outra rede 
de televisão estatal nesta se-
gunda-feira, acrescentando 
que o S-300 deve ser realoca-
do frequentemente.

 A Rússia começou a en-
tregar unidades do sistema 
antiaéreo neste ano. O acor-
do foi firmado em 2007, mas 
postergado em função das 
sanções nucleares impostas 
pouco depois.

 As instalações de For-
do foram construídas a uma 
profundidade de 90 metros 
do solo, abaixo de uma mon-
tanha situada a 100 quilôme-
tros da capital. Elas foram re-
veladas ao mundo em 2008.

Críticos do programa nu-
clear iraniano afirma que For-
do é uma prova das intenções 
de Teerã de produzir armas 
nucleares secretamente. O go-
verno, porém, afirma que as 
instalações são usadas para a 
pesquisa e fabricação de isóto-
pos utilizados na medicina.

Forças líbias perdem 34 soldados

As forças armadas da Lí-
bia sofreram domingo, 28, 34 
baixas e mais de 180 feridos 
durante uma ofensiva contra 
posições do grupo terrorista 
Estado Islâmico, na cidade de 
Sirte, informa a agência Reu-
ters, citando fontes militares. 
De acordo com a publicação, 
tropas líbias conseguiram 
avançar durante o ataque, mas 
tiveram grandes dificuldades 
em enfrentar ataques de ho-
mens-bomba, morteiros e mi-

nas por parte dos extremistas.
Cerca de mil soldados 

participaram da operação. Os 
militares destacaram ainda 
que, durante a ofensiva deste 
domingo, os terroristas tenta-
ram detonar pelo menos cinco 
carros-bomba, mas todas as 
tentativas acabaram falhando.

As forças do governo lí-
bio vêm travando combates 
contra o Estado Islâmico, em 
Sirte, na Líbia, desde junho 
desde ano, já tendo consegui-
do retomar o controle de 70% 
da cidade, informam fontes.

As vítimas da explosão de uma picape estavam numa área próxima a duas escolas e uma mesquita, na cidade de Aden

O chefe máximo das 
Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc), 
Rodrigo Londoño, o Timo-
chenko, afirmou em Havana, 
capital cubana, que vai cum-
prir rigorosamente o acordo 
definitivo de paz firmado 
com o governo colombiano, 
após quase quatro anos de 
negociações. O acordo, que 
encerrará um conflito arma-
do de mais de cinco décadas, 
entrou em vigor à 0h dessa 
segunda-feira.

“Como comandante do 
Estado-Maior das Farc, orde-
no a todos os comandados, 
às nossas unidades, aos nos-
sos combatentes o cessar-
-fogo e as hostilidades, de 
maneira definitiva, contra o 
Estado colombiano, a partir 
da meia-noite de hoje [28])”, 
disse nesse domingo o Timo-
chenko.

 “Acabou a guerra, convi-
vamos como irmãos e irmãs”, 
acrescentou o chefe guerri-
lheiro na mensagem que leu 
no salão El Laguito, do Hotel 
Nacional de Cuba, em Hava-

na, que foi sede das negocia-
ções para o acordo, iniciadas 
em 19 de novembro de 2012.

 O governo, que forma-
lizou em decreto sua adesão 
ao cessar-fogo, informou que 
o acordo será formalmente 
assinado entre os dias 20 e 
26 de setembro em local a 
ser definido - Bogotá, Hava-
na ou a sede da Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 
Nova York. O acordo deverá 
ser referendado pela popu-
lação em um pleebiscito que 
deverá ocorrer em 2 de outu-
bro.

Acordo de paz entre as Farc
e Colômbia começa a vigorar

Papa vai visitar cidades que 
foram atingidas pelo terremoto

FIM DO CONFLITO ARMADO

Da Agência Sputnik Brasil 

Da Agência Ansa 

Da Agência Brasil
Da Agência Estado

Los Angeles (AE) - Fortes baru-
lhos que foram confundidos com 
tiros dentro do aeroporto inter-
nacional de Los Angeles causaram 
pânico na noite de domingo (28), 
levando tumulto aos corredores 
dos terminais, interrompendo 
temporariamente voos e causan-

do um enorme congestionamento 
na região ao redor do local

Segundo uma porta-voz da 
polícia de Los Angeles, foram re-
cebidos inúmeros relatos de pas-
sageiros que disseram ter ouvido 
tiros no terminal 8, sendo que o 
primeiro deles chegou perto das 
20h45

O incidente levou à uma enor-

me resposta por parte da polícia 
em vários terminais, o que causou 
grande correria de passageiros, al-
guns deles deixando as bagagens 
enquanto fugiam.

Paula Leonhauser, que espera-
va por um táxi do lado de fora do 
terminal 7, afirmou que a polícia 
chegou e pediu que todos deixas-
sem o local. 

Alarme falso provoca confusão
AeROpORTO De LOs ANgeLes

Da Agência da Estado 

Governo do Irã 
implanta sistema 
para proteger 
programa 

FOTO: Wael Qubady-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Nordeste pode ter 
volume de chuva 
abaixo do normal

Expectativa aumentou mais de 40 anos em 11 décadas
Vida dos brasileiros

17

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil 

A taxa de fecundidade 
do País caiu de 6,16 filhos 
por mulher para apenas 1,57 
filhos em pouco mais de sete 
décadas – de 1940 para 2014. 
Em contrapartida, a expecta-
tiva de vida da população au-
mentou 41,7 anos em pouco 
mais de um século. Em 1900, 
a expectativa de vida era de 
33,7 anos, dando um salto 
significativo em pouco mais 
de 11 décadas, atingindo 
75,4 anos em 2014.

Estas e outras consta-
tações fazem parte do livro 
Brasil: uma visão geográfi-
ca e ambiental do início do 
século XXI, que o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) lançou on-
tem (29). Segundo o órgão, 
a publicação tem por objeti-
vo “ampliar o conhecimento 
das alterações ocorridas no 
território brasileiro como re-
sultado das transformações 
econômicas, demográficas, 
políticas e ambientais nas úl-
timas décadas”.

Dividido em nove ca-
pítulos, a obra - escrita por 
pesquisadores do IBGE e 
organizada pela geógrafa 
Adma Hamam de Figueiredo 
- aborda pontos relevantes 
da realidade contemporânea, 
reinterpretados pela análise 
geográfica, ao mesmo tem-
po em que atualiza a edição 
anterior, lançada em 1995. A 
abordagem é sobre a forma-

ção territorial e demográfi-
ca do País, da relação entre 
geografia e urbanização, da 
ocupação do território pela 
agropecuária, do desenvolvi-
mento local e da diversidade 
cultural, dando maior visibi-
lidade à formação territorial 
e demográfica a partir do iní-
cio do século passado.

Os dados destacados 
pelo IBGE acima fazem parte 
do capítulo 2 da publicação, 
onde os técnicos do instituto 
procuram traçar um breve 
histórico do processo demo-
gráfico, onde faz uma refle-
xão tanto sobre a transição 
da fecundidade no País nas 
últimas décadas quanto so-
bre a evolução das taxas de 
mortalidade e de expectativa 
de vida no período.

Na avaliação do IBGE, 
essa “radical transformação 
do padrão demográfico cor-
responde a uma das mais 
importantes modificações 
estruturais verificadas na so-
ciedade brasileira, com redu-
ções na taxa de crescimento 
populacional (de 2,01% en-
tre 1872 e 1890 para 1,17% 
entre 2000 e 2010) e altera-
ções na estrutura etária, com 
crescimento mais lento no 
número de crianças e adoles-
centes (cujo percentual era 
de 42,6% em 1940, devendo 
chegar a 14,1% em 2050), 
paralelamente a um aumen-
to da população em idade 
ativa e de pessoas idosas 
(4,1% em 1940, com proje-
ção de 29,4% para 2050).

FOtO: Divulgação/Funai

Taxa de crescimento populacional passou de 2,01%, entre 1872 e 1890, para 1,17% entre 2000 e 2010, conforme pesquisa do IBGE

No primeiro capítulo 
do livro, os responsáveis 
pela publicação procuram 
abordar o processo de po-
voamento e construção re-
gional, apontando os cami-
nhos que levaram à unidade 
territorial do País, através 
da noção de modernização, 
desenvolvimentismo e de 
projeto nacional. A conclu-
são é que a marcha do po-
voamento mantém, ainda 
nos dias atuais, a divisão 
geográfica historicamente 
estabelecida entre o Lito-
ral “mais densamente ocu-
pado” e o interior, “onde as 
áreas adensadas são defi-
nidas por eixos, hidrovias 
e adensamentos urbanos”. 
Nesse aspecto, a análise 
sobre urbanização aborda 
legislação e empresas de 
serviços avançados.

Municípios
“A delimitação dos es-

paços urbanos, analisada 
no capítulo 3, mostra que, 
no Brasil, os critérios para 
demarcação desses espaços 
têm sido estabelecidos em 
termos legais, “o que os tor-
na passíveis de influência da 
conjuntura política”.

Inevitavelmente, isso 
leva à constatação de uma 
outra forma de expansão 
desses espaços: as emancipa-
ções municipais, que criam 
novas cidades, tema que 
produz intensas discussões, 
especialmente no que tange 
aos aspectos financeiros dela 
decorrentes. Nesse aspecto, 
segundo o IBGE, houve uma 
enorme ampliação tanto do 

número de cidades quanto 
no tamanho da população. 
Em 1940, o número de ci-
dades era de menos de duas 
mil, número que passou para 
5.565 em 2010.

Território
O capítulo 5 centra as 

análises na questão terri-
torial descrita pela ótica da 
ocupação agrícola e da diver-
sidade ambiental. 

Sob o subtítulo Evolução 
do espaço rural brasileiro, o 
capítulo abrange o período 
de 1940 a 2006, época em 
que, segundo os técnicos, “a 
estrutura e a configuração 
do processo produtivo agro-
pecuário se consolidam no 
território brasileiro”.

A análise é que em todo 
esse período houve a per-
sistência de uma estrutura 
fundiária de concentração 
extrema, em que a grande 
produção de monocultora 
predominou, a despeito de 
diversas iniciativas de apoio 
à pequena produção.

Ocupação
O capítulo procura tra-

çar um amplo panorama da 
trajetória geográfica do pro-
cesso de ocupação do espa-
ço rural brasileiro e abordar 
a evolução do número e do 
tamanho dos estabeleci-
mentos rurais, bem como a 
utilização de terras, consi-
derando as áreas das princi-
pais atividades produtivas, o 
total de pessoas ocupadas, o 
número de tratores e os efe-
tivos da pecuária, sobretudo 
bovinos.

Povoamento e construção A professora Paraibana dou-
tora Luciane Albuquerque, coor-
denadora do curso de Administra-
ção da Faculdade IESP (Instituto 
de Educação Superior da Paraíba) 
e membro da Academia Paraiba-
na de Administração de Empresas, 
foi a vencedora nacional do “Prê-
mio Ser Humano” promovido pela 
ABRH-Brasil (Associação Brasileira 
de Recursos Humanos) na catego-
ria Pós-Graduação que aconteceu 
na última semana em São Paulo.

O Prêmio Ser Humano Oswal-
do Checchia acontece desde 1993, 
e se consolidou como importante 
instrumento de valorização das 
melhores iniciativas dedicadas 
ao desenvolvimento das pessoas 

dentro e fora das organizações, 
assim como de estímulo ao pen-
samento criativo e identificação 
de novos talentos. O objetivo do 
prêmio é incentivar, reconhecer e 
certificar os profissionais, profes-
sores e estudantes, que dedicam 
tempo e talento para desenvolver 
projetos com as melhores práti-
cas de gestão de pessoas, recur-
sos humanos, desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade 
social, empreendidos por organi-
zações públicas, privadas e da so-
ciedade civil.

No ano de 2015, ano de rea-
lização da sua 4ª edição na Paraí-
ba, a Profa. Dra. Luciane Albu-
querque Sá de Souza ficou com a 

primeira colocação na categoria 
Gestão de Pessoas - Acadêmica, 
com o case “Bem-Estar subjetivo 
e Burnout em Cadetes Militares: 
O Papel Mediador da Auto eficá-
cia” (extraído da sua tese de dou-
torado em Psicologia da UFPB). 
Este case foi encaminhado para 
etapa nacional do referido prê-
mio em 2016 e a Profa. Luciane 
Albuquerque, novamente, foi 
contemplada com a primeira co-
locação, agora nacional. 

A cerimônia de premiação 
aconteceu no auditório do Tran-
samérica Expo Center, em São 
Paulo, durante as ações do Conarh 
(Congresso Nacional de Gestão de 
Pessoas) 2016.

Paraibana é a vencedora nacional
PRÊMIO SER HUMANO OSWALDO CHECCHIA

O Prêmio Claudia 2016, 
maior premiação feminina da 
América Latina, que reconhece 
em sua 21ª edição mulheres bra-
sileiras que se destacam por sua 
atuação nas áreas de ciências, 
cultura, trabalho social, políticas 
públicas e negócios, abre a vota-
ção para a categoria Consulto-
ra Natura Inspiradora. Uma das 
concorrentes é Rozimere Santos, 
de Pedra Lavada, fundadora do 
Centro de Cidadania das Mulhe-
res, uma cooperativa feita por 
mulheres agricultoras.

Na categoria dedicada às 
consultoras Natura, criada em 
2010, concorrem as mulheres re-
conhecidas no Prêmio Acolher, 
iniciativa do Movimento Natu-
ra que dá visibilidade e apoio a 

Consultoras que trabalham por 
uma causa em suas comunida-
des. A vencedora será eleita por 
meio de votação popular e por 
um júri. A votação estará aberta 
ao público até o dia 30 de setem-
bro, no site www.premioclaudia.
com.br.

“Em parceria com o Prêmio 
Claudia, valorizamos iniciativas 
poderosas e reforçamos o posi-
cionamento da marca Chronos, 
que, desde seu lançamento, 
esteve à frente de seu tempo, 
empoderando a mulher e com-
batendo estereótipos. Este é um 
momento de celebração impor-
tante em um ano especial para 
a marca, que completa 30 anos 
e passa por uma renovação de 
portfólio e de linguagem”, diz 

Andrea Álvares, vice-presiden-
te de marketing e inovação da 
Natura. Entre as indicadas para 
a categoria Consultora Natura 
Inspiradora se encontra Rozi-
mere Santos Oliveira Souto, de 
Pedra Lavada. 

Natural de uma região de 
poucas oportunidades, que so-
fria com atravessadores no co-
mércio de frutas nativas, a Con-
sultora Natura se uniu a outras 
seis mulheres da comunidade 
para comprar a produção de dez 
famílias de agricultores rurais da 
região. 

A partir daí, elas fundaram 
o Centro de Cidadania das Mu-
lheres, uma cooperativa que 
beneficia os frutos, produzindo 
polpa, sucos e doces.

Centro concorre ao Claudia 2016

FOtO: Reprodução/Internet
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NE pode ter volume abaixo do normal
Previsão é para o Leste 
nordestino e seca tende 
a piorar, indica o MCTIC

A Previsão Climática 
Sazonal para o trimestre de 
setembro a novembro, ela-
borada por um grupo de 
pesquisadores do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC), indica que o les-
te da região Nordeste deve 
apresentar quadro de poucas 
chuvas nos próximos meses.

O período de estiagem 
começa agora, e a tendência 
é que as pancadas de chuva 
sejam em menor volume do 
que a normal climatológica, 
o que pode reduzir a oferta 
de água na região.

A previsão, divulgada 
na sexta-feira (26), aponta 
também para o baixo vo-
lume de chuvas na região 
Norte do País. Os impactos 
serão maiores no sudoeste 
da Amazônia. “No leste do 
Nordeste, é o período tradi-
cional de seca. Ainda assim, 

Foto: Reprodução/Internet

Exército vai 
expulsar militares 

O Exército informou no dia 
(28), em São Paulo, por meio de 
nota, que vai expulsar três milita-
res da corporação, presos em fla-
grante, na madrugada do domingo, 
em Campinas, no interior paulista, 
utilizando um caminhão das Forças 
Armadas para o transporte de três 
toneladas de maconha. Eles trou-
xeram a droga de Campo Grande 
(MS) e foram detidos no momento 
da entrega a um grupo de civis dos 
quais dois foram presos. De acordo 
com a nota, os três militares são 
cabos lotados no 20o Regimento de 
Cavalaria Blindado (20o RCB), sedia-
do em Campo Grande.

mst bloqueia rodovia 
em Pernambuco 

O Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) iniciou, 
em Pernambuco, o que a organização 
anuncia ser uma série de bloqueios de 
rodovias, nos últimos dias de julga-
mento do impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff (PT), no Se-
nado. Uma manifestação na BR-232, 
no município de Moreno, na Região 
Metropolitana do Recife (RMR), inter-
rompeu o tráfego por cerca de uma 
hora e meia. A manifestação começou 
por volta de 8h30, e a liberação da via 
ocorreu às 10h, aproximadamente. 
Os dois sentidos da BR-232 foram 
bloqueados com galhos e fogo.

Contaminação atinge 
comunidade indígena

O uso de agrotóxicos tem con-
taminado o solo e a água usada por 
comunidades indígenas em todo o 
País, segundo a antropóloga Lúcia He-
lena Rangelk, que representou o Con-
selho Indigenista Missionário (Cimi) 
na audiência pública, realizada ontem 
(29),  que discutiu os perigos dos de-
fensivos, organizada pela Defensoria 
Pública de São Paulo e a Defensoria 
Pública na União. “Nós temos  registro 
constante de contaminação por agro-
tóxico em diversas áreas indígenas. 
Em alguns lugares o problema é agu-
do”, ressaltou Lúcia Helena ao citar 
comunidades guarani-kaiowá no 
Mato Grosso do Sul. 

Esquistossomose 
terá vacina em 2020 

A primeira vacina contra a 
esquistossomose, que afeta mais 
de 200 milhões de pessoas em todo 
mundo, estará pronta em 2020. A 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
responsável pela pesquisa anun-
ciou no último dia (26), em entre-
vista coletiva, que, após 30 anos 
de estudos, a produção em larga 
escala e distribuição da vacina da 
SM14 pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) começará em apro-
ximadamente três anos. 

Rock in Rio plantará 
1 milhão de árvores

O projeto socioambiental 
Amazônia Live, do Rock in Rio, foi 
lançado no sábado (27) em Manaus. 
O Amazônia Live pretende plantar 
mais de 1 milhão de árvores em 400 
hectares de área desmatada da Flo-
resta Amazônica nas cabeceiras do 
Rio Xingu. As sementes serão ad-
quiridas com indígenas da região, 
para ajudar a fomentar a economia 
local, além de promover refloresta-
mento. A estimativa do Rock in Rio é 
gerar aproximadamente R$ 700 mil 
em renda para as famílias coletoras 
de sementes e 50 empregos dire-
tos nas atividades de assistência, 
preparação do solo e plantio.

impacta em uma redução 
ainda maior da disponibi-
lidade hídrica”, afirmou o 
chefe da Divisão de Opera-
ções do Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climá-

ticos do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (CP-
TEC/Inpe), Gilvan Sampaio. 
O documento também pre-
vê chuvas dentro do normal 
no sul das regiões Sudeste e 

Centro-Oeste e também no 
centro-norte da região Sul. 

A Previsão Climática 
Sazonal do MCTIC foi ela-
borada por pesquisadores 
e tecnologistas do Inpe, 

do Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cema-
den) e do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa).

Oferta de água nas regiões Nordeste e Norte do País será reduzida nos próximos meses e os impactos serão maiores no sudoeste do AM

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está com inscrições aber-
tas, até o dia 12 de setembro, 
para o processo seletivo que visa 
preencher 10 vagas de concilia-
dores no Juizado Especial Cível 
da 15ª Vara Federal, em Sousa. O 
certame prevê ainda a formação 
de cadastro de reserva do 11° ao 
30° classificado.

Poderão participar da seleção 
bacharéis em Direito – inscritos 
ou não na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) – ou acadêmicos 
do curso que estiverem cursando 
a partir do 5° período da gradu-

ação, exigindo-se idade mínima 
de 18 anos. Os candidatos serão 
selecionados mediante análise 
curricular e entrevista.

As inscrições acontecerão na 
sede da Justiça Federal em Sousa, 
na Rua Francisco Vieira de Costa, 
nº 10, bairro Raquel Gadelha, no 
horário das 9h às 18h, de segunda 
a sexta-feira, quando os documen-
tos exigidos no edital deverão ser 
entregues pelos candidatos.

O exercício da função de con-
ciliador é gratuito e, se exercido 
por período contínuo superior a 
um ano, poderá constituir título 

para os concursos públicos pro-
movidos pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5), com 
a pontuação que lhe for atribu-
ída pelo edital. A carga horária 
será de, no mínimo, 4 horas se-
manais.

Caberá ao conciliador exami-
nar as ações antes das sessões de 
conciliação e preparar o relatório 
da lide, abrir e conduzir a sessão 
conciliatória, certificar os atos 
ocorridos na audiência, lavrar os 
termos de conciliação e de audi-
ência para serem homologados 
pelo juiz, entre outras funções.

Justiça Federal abre dez vagas de 
conciliadores na cidade de Sousa 

PRoCEsso sELEtIvo

A Delegacia da Receita Fe-
deral do Brasil, em João Pessoa, 
abriu vagas para estágio remu-
nerado de estudantes do curso 
de Ciências Contábeis que este-
jam vinculados à instituições de 
Ensino Superior oficial, reconhe-
cidas pelo Ministério da Educa-

ção. As inscrições serão realiza-
das de 12 a 23 de setembro, das 
9h às 11:30, e das 14h às 16:30, 
na Escola de Administração Fa-
zendária, Polo Paraíba, situada 
na Av. Epitácio Pessoa, nº 1.705, 
conforme os critérios previstos 
no edital, que se encontra ex-

posto para consulta no hall de 
entrada do prédio do Ministério 
da Fazenda.

A bolsa de estágio tem o 
valor de R$ 364,00 ao mês, mais 
R$132,00 a título de auxílio-trans-
porte, por uma jornada de está-
gio de 20 (vinte) hora semanais.

Receita inscreve estudantes para estágios

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

O ácido acetilsalicílico 
(AAS), conhecido como aspi-
rina, é utilizado para prevenir 
o infarto, a doença vascular 
periférica ou o acidente vas-
cular cerebral (AVC). No en-
tanto, o uso constante e diário 
da aspirina costuma provocar 
complicações gastrointesti-
nais nestes pacientes. Mas 
um estudo desenvolvido por 
pesquisadores brasileiros 
concluiu que tomar aspirina 
a cada três dias pode ser tão 
eficiente quanto na preven-
ção dessas doenças e também 

evita as complicações gas-
trointestinais causadas pelo 
uso diário do medicamento. O 
estudo foi coordenado por Gil-
berto De Nucci, professor da 
Faculdade de Ciências Médi-
cas da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e do 
Instituto de Ciências Biomé-
dicas da Universidade de São 
Paulo (ICB-USP). 

“De uns 35 anos para cá, 
verificou-se que a aspirina 
tem um efeito benéfico seja 
no tratamento do infarto seja 
como profilaxia do infarto. O 
problema de usar aspirina é 
que ela tem um efeito colateral 
importante, causando irrita-

ção no estômago. Essa irrita-
ção pode não dar sintomas e o 
paciente pode apresentar uma 
hemorragia gástrica”, explicou.

O que se fazia até então 
para reduzir esses efeitos co-
laterais, segundo De Nucci, era 
reduzir a dose de aspirina. 

“Toda a literatura [mé-
dica] dos últimos 35 anos 
procurava reduzir a dose de 
aspirina para minimizar o 
risco da hemorragia gástrica. 
Mas demonstramos que a se-
gurança desse esquema tera-
pêutico é tão benéfico quanto 
os anteriores com a vantagem 
demonstrada de não causar 
nenhuma irritação”, ressaltou. 

O estudo, desenvolvido por 
cerca de um ano, teve apoio da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e da Biolab Farma-
cêutica e foi publicado no The 
Journal of Clinical Pharmaco-
logy.

O ácido acetilsalicíli-
co evita que as plaquetas se 
agrupem e obstruam os vasos 
sanguíneos. Por isso é que po-
pularmente se diz que o AAS 
“afina” o sangue. Por outro 
lado, ao mesmo tempo, a aspi-
rina atua na mucosa gástrica, 
diminuindo a produção de 
prostaglandinas – substân-
cias lipídicas que protegem o 

Tomar aspirina a cada 3 dias reduz 
os riscos de AVC, aponta pesquisa

Estudo bRAsILEIRo

Fies recebe 
inscrições de 
estudantes não 
graduados 

Começaram nessa se-
gunda-feira (29) e seguem 
até o dia 5 do próximo mês 
as inscrições no Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies) para estudantes 
que ainda não terminaram 
a graduação e querem se 
candidatar às vagas rema-
nescentes disponíveis em 
um curso no qual eles não 
estejam matriculados. 

As inscrições devem 
ser feitas no site do sistema 
FiesSeleção. Após a inscri-
ção, o candidato deve con-
cluir o processo nos dois 
dias úteis subsequentes, no 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies). 

Podem concorrer às 
vagas remanescentes os 
estudantes que tenham 
feito o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2010, com média 
geral mínima de 450 pon-
tos e nota na redação que 
não seja zero. É necessário 
comprovar renda familiar 
mensal bruta de até três 
salários-mínimos.

Paróquia faz 
homenagem ao 
Divino Espírito 
Santo, em JP

A Paróquia Sant’Ana, no 
Conjunto Funcionários II, na 
capital, comemora hoje  seis 
anos da missa do Divino Espíri-
to Santo, às 19h30. Como acon-
tece toda terça-feira, o padre 
Edilson Figueiredo,  pretende 
reunir cerca de mil fiéis vindos 
de vários bairros e de cidades 
circunvizinhas. “Será mais um 
momento de louvor e adora-
ção à força que vem do alto, ou 
seja, o Divino Espírito Santo e 
com um sabor especial, pois 
estamos comemorando seis 
anos de caminhada”, destacou. 
A missa, que tem como tema: 
“Espírito Santo Libertai- nos 
dos nossos males”,  é também 
celebrada  pelos diáconos Car-
linhos e Melo
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Trabalhadores têm até amanhã para sacar o benefício

PIS/Pasep
Mais de um milhão de 

trabalhadores com direito 
ao abono salarial do Pro-
grama de Integração So-
cial (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep), ano-base 2014, ainda 
não sacou o benefício, que 
equivale a um salário-míni-
mo (R$ 880) e corre o risco 
de perder esse dinheiro. 

O prazo para o saque 
termina amanhã. Depois 
dessa data, informou o Mi-
nistério do Trabalho, o va-
lor retornará para o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e não estará mais 
disponível para saque nas 
agências bancárias.

Têm direito ao Abo-
no salarial ano-base 2014 
quem trabalhou por pelo 
menos 30 dias com cartei-
ra assinada e teve salário 
médio de até dois salários-

Superação marca 
o prêmio BNB

Indústria: confiança 
na economia cai

Ipea aponta alta 
em investimento 

Mercado espera a 
Selic em 14,25% 

Focus melhora as
previsões para o PIB 

Emoção e relatos de supe-
ração marcaram mais uma edição 
do Prêmio de Microcrédito e da 
Agricultura Familiar promovido 
pelo Banco do Nordeste na últi-
ma semana (25) pela manhã, no 
auditório da Superintendência 
Estadual da Paraíba, localizado na 
Av. Epitácio Pessoa, 1251.

O reconhecimento acon-
teceu para os clientes que de-
sempenham atividades pelo 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar, 
bem como os Programas de Mi-
crofinança Urbana (Crediamigo), 
e Rural (Agroamigo). 

Após cinco elevações con-
secutivas, o Índice de Confiança do 
setor industrial, o (ICI), apresentou 
queda de 1 ponto em agosto, atin-
gindo 86,1 pontos. A maior marca 
do ano foi registrada em julho 
(87,1) e entre março e julho houve 
um ganho de 12,4 pontos, segundo 
o levantamento feito pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre), órgão 
subordinado a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), na pesquisa Sonda-
gem da Indústria. 

O Indicador de Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF), di-
vulgado no última dia 26 pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), aponta para alta 
de 0,38% nos investimentos no 
país no segundo trimestre deste 
ano em relação ao trimestre ante-
rior. O indicador do Ipea funciona 
como prévia do Sistema de Contas 
Nacionais Trimestrais (SCNT) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O coordenador 
do Grupo de Conjuntura do Ipea, 
José Ronaldo de Souza Jr., disse 
que, se a projeção se confirmar, 
será a primeira alta desde o pri-
meiro trimestre de 2014. “Faze-
mos o cálculo mensal [de FBCF]. 

Instituições financeiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) espe-
ram por manutenção da taxa básica 
de juros, a Selic, em 14,25% ao ano, 
na reunião do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) desta semana. Mas, 
a expectativa é que a taxa básica seja 
reduzida nas reuniões seguintes do 
comitê e encerre 2016 em 13,75% 
ao ano. As estimativas fazem parte do 
Boletim Focus, uma publicação sema-
nal feita pelo BC com base em proje-
ções de instituições financeiras sobre 
os principais indicadores econômicos. 
Ela é divulgada às segundas-feiras. 

O mercado financeiro está mais 
otimista com a economia brasileira. 
Dados do Boletim Focus, publicação 
semanal na qual o Banco Central reúne 
as projeções de mais de 100 analis-
tas, mostram que a previsão para o 
Produto Interno Bruto (PIB) melhorou 
tanto para 2016 quanto para 2017. 
A expectativa para o próximo ano, de 
acordo com essa pesquisa, foi revi-
sada para melhor pela segunda se-
mana consecutiva – subiu de 1,20% 
para 1,23%. Também comparado ao 
que se esperava há um mês (expan-
são de 1,10%), houve um avanço 
considerável.

Foto: Reprodução/Internet

-mínimos naquele ano. 
Além disso, era preciso es-
tar inscrito no PIS/Pasep 
há no mínimo cinco anos e 
ter tido o nome informado 

pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (RAIS), informou 
o Ministério do Trabalho. 
O saque pode ser feito em 

qualquer agência da Caixa 
(para o caso do PIS) ou do 
Banco do Brasil (no caso do 
Pasep). Servidores públicos 
que se aposentaram depois 

de 2014 e cargos comis-
sionados em instituições 
públicas devem verificar se 
têm direito ao abono sala-
rial. O governo recomenda 
que as pessoas não deixem 
para o último dia e alerta 
que o prazo, que se encerra 
nesta quarta-feira, não será 
prorrogado novamente.

No site do Ministé-
rio do Trabalho é possível 
pesquisar o nome dos tra-
balhadores com direito ao 
benefício que até a última 
quinta-feira (25) ainda 
não haviam feito o saque. 
Para realizar a consulta é 
preciso clicar no banner 
Abono Salarial, localizado 
na parte superior da tela. 
Para avançar na pesquisa, 
basta localizar seu Estado 
e seu município, e procu-
rar pelo seu nome, que 
constará em uma lista em 
ordem alfabética. 

Saque do Pasep é feito em agências do Banco do Brasil, e o PIS em agências da Caixa

Esclarecer dúvidas 
sobre gestão empre-
sarial ficou ainda mais 
fácil. Agora o Sebrae 
Paraíba dispõe de um 
serviço online e gra-
tuito em que o empre-
endedor pode conver-
sar com um consultor 
especializado sem sair 
de casa ou do escri-
tório. O “Fale com o 
Especialista”está dis-
ponível de segunda a 
sexta-feira, no horário 
comercial (8h às 12h e 
das 14h às 18h). Neste 
período os consultores 
estão disponíveis para 
prestar orientações nas 
áreas de empreende-
dorismo, planejamen-
to, finanças, pessoas, 
organização, leis e 
normas, mercado, coo-
peração e inovação.

De acordo com 
a analista técnica do 
Sebrae Paraíba, Ger-
mana Espínola, os 
consultores prestam 
atendimento e orien-
tações voltados para 
empreendedores pa-
raibanos.  “Com a pla-
taforma, os empresá-
rios podem otimizar o 
seu tempo, evitando 
o deslocamento físico 
até uma das agência 
do Sebrae. Se não for 
possível prestar todas 
as orientações virtual-
mente, será sugerido 
ao cliente procurar 
pessoalmente uma 
das agências do Se-
brae no Estado”, disse 
a analista.

Na plataforma, é 
possível esclarecer dú-
vidas sobre diversos 
assuntos, como: abrir 
um negócio, acesso a 
serviços financeiros, 
aumento das minhas 
vendas, capacitação 

de funcionários, com-
pra e venda de empre-
sas, contratação de 
funcionários, estra-
tégia de divulgação, 
fechamento de em-
presa, filiação a uma 
associação/ coopera-
tiva, fluxo de caixa, 
formação de preços, 
Ideias de negócios, 
legalização e formali-
zação do negócio, loja 
virtual, MEI (microem-
preendedor individu-
al), melhorar e inovar 
o meu negócio, orga-
nização dos processos 
e operação, pesquisa 
de mercado, plane-
jamento estratégico, 
plano de negócios, 
terceirização e tribu-
tos.

Para acessar a pla-
taforma “Fale com o 
Especialista”, basta 
acessar o site do Se-
brae Paraíba – www.
sebraepb.com.br – e  
clicar no link “Atendi-
mento Online” na aba 
“Soluções deste Esta-
do”. Para entrar no 
bate-papo com o con-
sultor, é necessário 
fazer um cadastro no 
site. Neste primeiro 
momento, haverá um 
consultor disponível 
para o atendimento 
individual que pode 
durar até 40 minutos.

Sebrae da PB oferece 
atendimento online

EMPREENDEDoRISMo

“Fale com o 
Especialista” 
atende 
público 
de 2a a 6a 
feira das 
12h às 14h 

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil 

O número de novas em-
presas no Brasil chegou a 
1.020.740 no primeiro semes-
tre do ano, o que representa 
aumento de 3% em relação 
ao mesmo período de 2015, 
quando foram criadas 990.964 
empresas. De acordo com o 
Indicador Serasa Experian de 
Nascimento de Empresas, em 
junho, foram criadas 169.657 
empresas, com aumento de 
0,7% em relação ao mesmo 
mês no ano passado, quando 
surgiram 168.445 empresas.

Na comparação com o 
mês de maio de 2016, que to-
talizou 176.108 novos empre-
endimentos, houve queda de 
3,7%. Segundo economistas 
da Serasa Experian, o recorde 
de novas empresas de janeiro 
a junho foi determinado pelo 
chamado empreendedorismo 
de necessidade, ou seja, com 
a fechamento de vagas no 
mercado formal de trabalho, 
pessoas que perderam o em-

prego estão abrindo o próprio 
negócio, visando a geração de 
alguma renda, dadas as dificul-
dades econômicas atuais.

Conforme os dados, o nú-
mero de novos microempre-
endedores individuais surgi-
dos no primeiro semestre foi 
de 816.704 contra 748.371 
no mesmo período de 2015, 
alta de 9,1%. As sociedades 
limitadas registraram criação 
de 86.872 unidades, queda 
de 13,2% em relação ao mês 
anterior, quando 100.102 
empresas surgiram. A cria-
ção de empresas individuais 
caiu 32,9%, com um total de 
61.146 novos negócios no 
primeiro semestre; de janeiro 
a junho do ano passado, o nú-
mero foi de 91.164. 

O surgimento de empre-
endimentos de outra nature-
za aumentou 9,1%, com mais 
56.018 negócios no semes-
tre, contra 51.327 no mesmo 
período de 2015. Os dados 
mostram ainda que o setor de 
serviços foi o mais procura-
do no primeiro semestre do 

ano, com o aparecimento de 
mais 642.611 empresas nes-
se segmento, o equivalente a 
61,0% do total. Em seguida, 
no comércio, foram abertas 
291.018 empresas comerciais 
(28,5% do total) e, na indús-
tria, 84.478 empresas (8,3% 
do total) no mesmo período.

O Indicador também mos-
trou que, de mais de 1 milhão 
de empresas nascidas no pri-
meiro semestre, 8,5% foram 
do ramo de serviços de ali-
mentação. Em seguida, com 
7,5%, vêm os segmentos de 
reparação e manutenção de 
prédios e instalações elétricas, 
comércio e confecções, em 
geral, e de serviços de higie-
ne e embelezamento pessoal 
(6,9%). A região Sudeste lidera 
na criação de empresas, com 
521.229 negócios abertos en-
tre janeiro a junho (51,1% do 
total). Em seguida, vêm o Nor-
deste, com169.650 empresas 
(16,6%); o Sul, com 168.615 
(16,5%); o Centro-Oeste, com 
89.753 (8,8%); e o Norte, com 
50.435 novos negócios (5,2%).

Número de novas empresas 
no Brasil passou de 1 milhão

PRIMEIRo SEMEStRE

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil 

O Banco Central (BC) quer 
melhorias no acesso dos clien-
tes bancários às ouvidorias 
das instituições financeiras e 
na solução de problemas. No 
primeiro semestre deste ano, 
o BC recebeu mais de 17,5 mil 
reclamações de clientes contra 
os bancos.

O diretor de Relaciona-
mento Institucional e Cidada-
nia do BC, Isaac Sidney, que 
tomou posse recentemente no 
cargo, tem feito reuniões com 
os responsáveis pelas ouvido-
rias de instituições financeiras. 
O objetivo é mostrar a impor-

tância do relacionamento des-
sas instituições com o consu-
midor e “do nivelamento de 
expectativas quanto ao cenário 
desejável de médio prazo”.

Na última semana, foram 
recebidos representantes do 
Banco do Brasil, da Caixa Eco-
nômica Federal, do Bradesco, 
Itaú, Santander, Citibank, Sa-
fra, Votorantim, BNP Paribas 
e PAN. O presidente do BMG - 
primeiro colocado no ranking 
de reclamações ao longo de 
todo o primeiro semestre deste 
ano - , Ricardo Guimarães, tam-
bém se reuniu com o diretor, 
no início deste mês. Isaac Sid-
ney informou que pretende fa-
zer encontros periódicos com 

os representantes dessas e de 
outras instituições financeiras 
para avaliar o relacionamento 
com o cidadão e discutir ações 
de melhoria.

O BMG passou a liderar 
o ranking de reclamações de 
clientes contra instituições 
financeiras com mais de 2 mi-
lhões de clientes, em janeiro 
deste ano. Desde então, tem 
dito que o ranking do BC “pro-
move a comparação de insti-
tuições financeiras com reali-
dades distintas”. Em dezembro 
de 2015, quando tinha menos 
de 2 milhões de clientes, o ban-
co ficou em segundo lugar no 
ranking feito com as institui-
ções menores.

BC cobra de banco melhoria na 
solução de queixas de clientes

DESRESPEIto Ao CÓDIGo Do CoNSUMIDoR



Professor José 
Rômulo Gondim de Olivei-
ra, corretor de imóveis 
Rômulo Soares de Lima, 
médico Ewerton Holanda, 
Sra. Filomena Leal Marinho, 
publicitário Keynes Porto 
Carneiro, relações públicas 
Marne Targino, empresário 
Adilson de Assis Alves, bio-
química Maria do Desterro 
Queiroga de Oliveira.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
    O procurador geral do Município de João Pessoa, Adelmar Azevedo Régis participou 
em Porto Alegre, RS, do 56o Fórum Nacional dos Procuradores Gerais das Capitais, onde foi 
recebido pelo prefeito gaúcho José Fortunati.

FOTOs: Goretti Zenaide

Nieri de Brito Pereira, Lúcia Padilha, Jane Oliveira, Evelyn César e Roberta Aquino

Momento feliz da família: Cláudia, Cauê, os aniversariantes Jane e Hélio Oliveira, Andréia

Edna e Joaquim Martins com os festejados Jane e Hélio Oliveira

Festejos
FORAM momen-

tos de muita  alegria 
e descontração a 
comemoração dos 
aniversários dos es-
timados Jane e Hélio 
Oliveira, no último 
sábado no Palace 
Gourmet, que teve 
mesa de frios, jan-
tar , delicioso bolo e 
docinhos. 

Como convida-
dos estavam apenas 
amigos leais que 
puderam curtir a boa 
música de Ronaldo 
e Ricardo Guimarães, 
com “canja” de 
Floriano Miranda.

sERÃO empossados hoje a nova diretoria e conselhos 
deliberativo e fiscal do Esporte Clube Cabo Branco, que 
tem na presidência Gilberto Ruy Pereira Coelho e na 
vice, Jeová de Melo Colaço.

A solenidade será às 19h30 no restaurante Panorâ-
mico para convidados e associados, onde todos 
poderão conferir as novidades das melhorias que foram 
introduzidas no clube, a exemplo da sauna que está 
um espetáculo.

Posse no Cabo Branco

Dois Pontos

  Com mais de cem novos 
produtos a linha Natura UNA chega 
ao mercado mais atual e natural para 
ser usada do dia à noite.
  Com foco na beleza natural, 
os produtos são inspirados nas 
tendências de beleza e necessidades 
atuais das consumidoras, com ampla 
variedade de tons e acabamentos 
para a pele, boca e olhos com alta 
perfomance.

Escola Abner

EsTÃO abertas até 
o próximo sábado as 
matrículas para as no-
vas turmas do segundo 
semestre dos cursos e 
oficinas oferecidos pelo 
Espaço Abner - Escola de 
Arte Cristã de Teatro.  A 
escola, inaugurada em 
2015, é composta por 
artistas cristãos prontos 
para capacitar pessoas de 
todas as idades e grupos 
de denominações religio-
sas cristãs em Teatro, 
Dança Contemporânea 
e Maquiagem Artística. 
Informações pelo 
tel. (83) 98828-6886.

   O Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, foi um dos cenários escolhidos para gravação 
da nova temporada de “Malhação - Pro dia nascer feliz”.  O espaço, criado há 30 anos, é 
considerado uma das boas opções de lazer na Praia de Porto de Dunas, a 17 km de Fortaleza.

Presenças bacanas no Palace Gourmet de Dalva e Dácio Gonçalves, Hermano e Elza Farias

saúde
UM IMPORTANTE 

convênio foi assinado 
ontem pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, 
através da Secretaria 
de Saúde do Estado e 
a direção do Hospital 
Napoleão Laureano 
no valor de R$2,7 
milhões. A importân-
cia será destinada 
à manutenção dos 
serviços do Hospital, 
aquisição de medi-
camentos e gêneros 
alimentícios. 

   A professora e chefe do Serviço de Reumatologia do HU da UFPB foi no-
meada presidente da Comissão de Doenças Autoimunes da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. A nomeação foi durante o Congresso Brasileiro de Reumatologia, 
realizado em Brasília-DF.

“sambar é chorar 
de alegria. É sorrir de 
nostalgia, dentro 
da melodia”

“O que eu não quero é 
não ser quem eu sou. Eu sou 
feliz sambando assim meu 
rock and roll...”

NOEL ROSA FERNANDA TAKAI
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Médicos Ewerton e Verônica Holanda, ele é o aniversariante 
de hoje

Medalha

O MÉDICO Antônio Ber-
lamino Garrido Filho, fundador 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabóli-
ca foi homenageado pela 
Câmara Municipal de João 
Pessoa com a outorga da 
Medalha “Dr. João Gonçalves 
de Medeiros”. 

O ato foi realizado du-
rante evento promovido pela 
Academia Paraibana de Medici-
na e a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
no auditório do Conselho 
Regional de Medicina.

   Na UFPB está sendo realizada a Primeira Semana da Diversidade, Gênero e 
Sexualidade promovida pelo Sindicato dos Professores daquela universidade. O evento 
tem apoio do Movimento Espírito Lilás, Maria Quitéria, Levante Popular, Marcha Mundial 
das Mulheres, Cunhã  Coletivo Feminista, Cordel Vida, NEPI e Práxi na Saúde da UFPB.

Homenagem

O PREsIDENTE 
do TRE/PB, desembar-
gador José Aurélio da 
Cruz denominou o novo 
Fórum Eleitoral de 
Guarabira de “Desem-
bargador Silvio Pélico 
Porto”, em moção 
aprovada por todos os 
seus pares e chancela 
do Ministério Público 
através do procurador 
João Bernardo da Silva.

A homenagem foi 
celebrada pela esti-
mada Diana Nóbrega 
Porto, viúva do sau-
doso desembargador e 
mãe do vice-presidente 
do TJPB, José Ricardo 
Porto.

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho participa hoje 
da abertura do Seminário “O Futuro do Desenvolvimen-
to do Brasil, o Nordeste e a Estratégia de Arranjos 
Produtivos Locais”, a partir das 18h30 no auditório da 
Reitoria da UFPB onde ele irá ministrar a palestra “A 
conjuntura nacional e suas repercussões no Nordeste”.

O evento é realizado por meio de uma parceria 
do Governo do Estado e a Universidade Federal da 
Paraíba.

seminário na UFPB

A COMUNIDADE Católica Nossa Senhora Menina, 
localizada ao lado do Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em Tambauzinho, vai promover dias 24 e 25 de setembro 
o Encontro de Famílias.

O evento constará de louvor, testemunhos, pre-
gações e adoração e para participar informações pelos 
telefones (83) 99981-8285 e 98820-8985.

Encontro de Famílias
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Flamengo vence e chega à 
vice-liderança, mas técnico 
pede humildade a atletas

COPA DO BRASIL

Belo viaja para enfrentar o Verdão
Jogo contra o Palmeiras 
será amanhã pelas oitavas 
de final da competição
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Uma derrota normal, e mais que mereci-
da. O Botafogo, apesar de ter vencido todos os 
jogos dentro de casa, não é, e nem poderia ser, 
invencível no Almeidão. Chegou o dia da derro-
ta, de nada dar certo, mas não há motivos para 
desespero. O mau resultado tem é que servir 
como experiência, de alerta, e de rever alguns 
conceitos. O Belo ainda dormiu neste domingo 
na terceira posição da competição, portanto 
ainda no G 4. Não está computado aí o resultado 
do jogo ABC e Remo, realizado ontem à noite, 
em Natal. Eu já alertava sobre a dificuldade que 
seria o jogo, porque do outro lado, não estava 
apenas um time que vem mal na competição. É 
um time dirigido por um técnico que conhece 
muito bem o futebol paraibano, é competente, 
joga de forma ofensiva, dentro ou fora de casa, 
e que sabe vencer o Botafogo, e já provou isso 
quando ganhou o título paraibano, em cima do 

Belo. Time dirigido por Diá não joga para se 
defender, mesmo fora de casa. O América aqui 
não me surpreendeu, partiu para cima e abriu 
logo 2 a 0.

No Brasileiro da Série, C e também em 
outras competições, o segredo é fazer o dever 
de casa bem feito e vencer a maioria dos jogos, 
e nisso o Botafogo é corretíssimo. Mas lá fora 
é preciso se vencer pelo menos 30 por cento 
das partidas que disputar, para se garantir. Aí o 
Botafogo está totalmente errado, porque em 8 
jogos disputados não venceu se quer uma par-
tida, mesmo quando enfrentou os lanternas da 
competição. Aí o bicho pega, e em determinado 
momento da competição, estes pontos podem 
fazer falta, e muito.  

Copa do Brasil
Agora é mudar o chip e se concentrar 

na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Belo 
terá pela frente, simplesmente, o líder do 
Brasileirão, o Palmeiras. Este sim, é o mo-
mento e o jogo ideal para que o Belo jogue 
de forma defensiva, explorando apenas os 
contra-ataques. Porque aí há uma diferen-
ça de nível técnico muito grande. A ideia é 
tentar segurar o Verdão lá em São Paulo, e 
tentar alguma coisa por aqui. As chances são 
remotas, mas existem, e o time tem mais é 
que acreditar. 

Segundona
Os jogos da segundona começaram sem 

maiores surpresas. Dos favoritos, apenas o 
Internacional não venceu. O Alvirrubro não 
saiu de um empate em 1 a 1, contra o Spar-
tax, apesar de ter jogador melhor e criado 
mais oportunidades. O Miramar passou pelo 

fraco Femar, como se esperava, e o Nacional 
de Patos confirmou o que se espera dele, 
vencendo o Sabugy por 3 a 1, em Patos. 

A competição prossegue amanhã com 
outra rodada dupla no CT Ivan Thomaz, em 
João Pessoa, pelo grupo do Litoral. Às 15h30, 
jogam Spartax x Miramar, e em seguida, às 
18h30, jogam Femar x Internacional. No 
Sertão, jogam Sabugy x Nacional de Pombal, 
às 20h, no José Cavalcanti, em Patos.

Sub-19
O Botafogo conquistou o título do 

Campeonato Paraibano de Futebol Sub-19. O 
Belo venceu o Auto Esporte, na grande final, 
no último sábado, por 1 a 0. Além do título, 
o Botafogo ganhou o direito de participar 
da Copa São Paulo de Futebol Junior 2017, e 
ainda uma premiação de R$ 5.000,00.

O Botafogo já está em 
São Paulo, onde enfren-
ta amanhã o Palmeiras, às 
19h30, no Allianz Parque, 
pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil. Este será 
o primeiro jogo entre as 
duas equipes, que volta-
rão se enfrentar no dia 22 
de setembro, às 21h30, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Após o jogo contra 
o América, pela Série C, no 
domingo, os jogadores se 
reapresentaram ontem pela 
manhã no CT da Maravilha 
do Contorno, e no início da 
tarde, embarcaram para 
São Paulo. Os atletas Ra-
phael Luz e Lucas Batatinha 
não seguiram com a equipe, 
porque já atuaram por ou-
tros clubes na Copa do Bra-
sil, e não podem jogar.

A derrota para o Amé-
rica de Natal, no último do-
mingo, no Almeidão, não 
abateu o grupo que reagiu 
com naturalidade. Foi a pri-
meira da equipe, na com-
petição, jogando dentro 

de casa. O próprio técnico 
Itamar Schulle reconheceu 
que a equipe não esteve 
num bom dia, e deu méritos 
ao adversário.

O Diá é um técnico in-
teligente e soube fazer uma 
bela marcação, neutrali-
zando as nossas principais 
jogadas. Erramos muitos 
passes, e isto dificultou 
para que criássemos mais 
chances de gol. Cometemos 
também algumas falhas na 
defesa, que foram fatais. 
Mas não morremos por cau-
sa disto, não saímos do G4, 
não vamos perder a classi-
ficação, e nem o acesso, por 
causa desta derrota. O mo-
mento agora é de trabalhar 
ainda mais forte para se 
conseguir os nossos objeti-
vos”, disse o treinador.

O Botafogo volta a jogar 
pelo Campeonato Brasileiro 
no próximo domingo, 4 de 
setembro, às 16 horas, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Para esta partida, 
o técnico Itamar terá os re-
tornos do zagueiro Plínio 
e do volante Djavan, mas 
em compensação ele não 
poderá escalar o zagueiro 
Marcelo Xavier, que levou o 
terceiro cartão amarelo.

Uma derrota normal

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Belo 
embarcaram no 
inicio da tarde 
de ontem para 

confronto diante 
do Palmeiras-SP

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Nacional de Patos foi o grande 
destaque da primeira rodada do Cam-
peonato Paraibano da Segunda Divi-
são. O Canário do Sertão confirmou o 
favoritismo, e conseguiu vencer, o Sa-
bugy por 3 a 1. O time da casa saiu na 
frente com um gol de Léo Cabeludo, 
aos 20 minutos do primeiro tempo. O 
Sabugy reagiu e chegou ao empate, 
com Ruan, aos 24 minutos. Ainda no 
primeiro tempo, o Nacional voltou a 
estar à frente no placar com Alenil-
son, aos 44 minutos. Messias, aos 28 
minutos do segundo tempo, fechou o 
placar para o time local. A partida foi 
disputada no Estádio José Cavalcanti, 
em Patos. 

Em João Pessoa, no CT Ivan Tomaz, 
a surpresa da rodada dupla válida pelo 
grupo do Litoral foi o Internacional. A 
equipe empatou em 1 a 1, com o Spar-
tax, após está perdendo até os minutos 
finais da partida. Pedro Junior abriu o 
placar para o Spartax, aos 22 do segun-
do tempo, e Damião deixou tudo igual 
aos 44 minutos. Na principal, o Mira-

mar teve dificuldade, mas conseguiu 
confirmar a superioridade diante do 
Femar, vencendo por 1 a 0. O único gol 
da partida saiu dos pés de Jé, aos 11 
minutos da etapa inicial. 

A competição prossegue amanhã 
com dois jogos pelo grupo do Litoral, 
e uma partida pela chave do Sertão. 
Em João Pessoa, no CT Ivan Thomaz, 
jogam às 15h30, Spartax e Miramar, 
Às 18h30, o Femar vai enfrentar o In-
ternacional. Pelo grupo do Sertão, o 
Nacional de Pombal fará a sua estreia 
contra o Sabugy. O jogo será às 20 
horas, no Estádio José Cavalcanti, em 
Patos.

Na próxima quarta-feira, mais três 
jogos esquentam a rodada da Segun-
dona, com direito a mais uma rodada 
dupla no Tomazão. Spartax e Miramar 
abrem os trabalhos a partir das 15h30. 
Em seguida, jogam, Femar e Interna-
cional, às 18h30. Em Patos, o Sabu-
gy recebe o Nacional de Pombal, no 
José Cavalcanti. O duelo está marcado 
para às 20h. (IM)

Nacional de Patos larga na frente 
no Paraibano da Segunda  Divisão

ESTADUAL 2016
Botafogo vence 
Sub-19 e jogo é 
marcado por 
briga de atletas

A decisão do Campeonato 
Paraibano Sub-19, ocorrida no 
último sábado, no CT Ivan Tho-
maz, no Valentina de Figueire-
do, em João Pessoa, lembrou 
os antigos Botautos. Os torce-
dores dos dois times compa-
receram, e dentro de campo, o 
jogo foi muito disputado, digno 
da tradição do clássico. O Belo 
foi ligeiramente melhor, mais 
ofensivo, e acabou sendo pre-
miado com uma vitória por 1 
a 0. A vitória garantiu ao clube 
a conquista da vaga para Copa 
São Paulo de Futebol Junior 
2017, além de uma premiação 
no valor de R$ 5.000,00.

Mas nem tudo foi flores na 
decisão. No final da partida, o 
clima esquentou, e houve uma 
briga generalizada envolvendo 
jogadores, comissões técnicas 
e diretores dos dois clubes. A 
rivalidade sadia cedeu lugar a 
um espetáculo de selvageria, 
que revoltou inclusive o presi-
dente da FPF, Amadeu Rodri-
gues. (IM)

FOTO: Edson Matos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de agosto de 201622
Brasileiros explicam insucesso 
no GP de Fórmula 1 da Bélgica
Felipe Massa e Felipe Nars 
caíram de produção devido 
a problemas com carro

Em uma corrida marca-
da por toques, os dois bra-
sileiros não escaparam ile-
sos: Felipe Massa teve dois 
‘encontros’ durante a prova, 
no que acabou explicando 
a queda de rendimento das 
últimas voltas, quando foi 
ultrapassado por Valtteri 
Bottas, Kimi Raikkonen e 
Sebastian Vettel, chegando 
apenas em décimo. E Felipe 
Nasr teve um furo de pneu 
logo na primeira volta, o que 
comprometeu sua estratégia 
e fez com que não passasse 
da 17ª e última colocação no 
GP da Bélgica.

“Enquanto o pneu ren-
dia, a gente estava na briga 
e fazendo uma boa corrida”, 
apontou Massa. “O problema 
foi manter o pneu. Eu estava 
tentando economizar pneu, 
mas chegou um momento em 
que ele perdeu rendimento e 
os outros carros começaram 
a passar. Lógico que ter para-
do logo de cara me ajudou a 
ganhar posições, mas depois 
para manter por tantas vol-
tas não foi fácil.”

Outro problema foi o 
dano causado por dois to-
ques ao longo da prova. “O 
assoalho está todo quebrado. 
Tive um toque com o Perez e 
com o Vettel, que saiu da pis-
ta e, quando voltou, veio para 
cima do meu carro. Por isso 
foi mais difícil manter o car-
ro equilibrado. Sem dúvida, 
também não ajudou.”

Nasr também correu 
com o carro danificado em 
Spa. “A largada foi excelente. 
Consegui me posicionar bem 
na primeira curva e ganhei, só 
ali, umas cinco posições. Mas 
logo no meio da volta senti 
que tinha alguma coisa erra-
da e vi que meu pneu traseiro 
esquerdo estava furado. Tive 
que parar logo na primeira 
volta e isso comprometeu a 
corrida. Tinha muito pedaço 
de carro e estava muito fácil 
furar. O carro ficou danificado 
e foi difícil pilotar.”

FotoS: Divulgação

No pódio, com problemas no carro, o piloto Felipe Massa teve que se contentar apenas com a décima colocação na corrida, péssimo rendimento reconhecido por ele

Dois recordes mundiais 
quebrados em 13 dias. Depois 
de se tornar campeã olímpica 
e bater a melhor marca de to-
dos os tempos do lançamento 
do martelo nos Jogos do Rio, 
Anita Wlodarczyk voltou a 
vencer e estabeleceu outro 
resultado histórico. No últi-
mo domingo, em uma com-
petição realizada em seu País, 
a polonesa alcançou a marca 
de 82,98m. A atleta melhorou 
o seu lançamento em 69 cen-

tímetros. No Engenhão, o re-
corde havia sido 82,29. 

No torneio em Varsóvia, 
ela abriu a disputa com a 
marca de 79,68m e melhorou 
a performance ao longo das 
tentativas. Lançou 80,31m, 
81,77 até a impressionante 
marca que lhe rendeu novo 
recorde. Aos 31 anos, Anita 
é a detentora das nove me-
lhores marcas da história na 
prova, sendo recordista des-
de 2014.

Em 13 dias, polonesa 
quebra dois recordes

LANÇAMENTO DO MARTELO

Anita Wlodarczyk havia quebrado recorde nas Olimpíadas do Rio

Judô Brasileiro se prepara para evento na Estônia
Depois da conquista 

de três medalhas olímpicas 
nos Jogos do Rio 2016, a 
Confederação Brasileira de 
Judô volta todos os seus es-
forços agora ao Projeto Tó-
quio 2020. O próximo pas-
so do planejamento será 
a participação de jovens 
talentos das categorias de 
base no Aberto Europeu de 
Tallin, na Estônia, nos dias 
10 e 11 de setembro. Para 
essa, que será a primeira 
competição da equipe bra-
sileira após os Jogos do Rio, 
a CBJ convocou 12 judocas. 

A equipe masculina 
será formada por Daniel 
Cargnin (66kg), bronze no 
Mundial Júnior 2015, Lin-
coln Neves (73kg), bronze 
no Mundial Júnior 2015, 
Eduardo Santos (81kg), 
Rafael Macedo (81kg), 

campeão mundial Jú-
nior 2014, Gustavo Assis 
(90kg) e Leonardo Gonçal-
ves (100kg), vice-campeão 
mundial júnior em 2015. 

No feminino, o Bra-
sil terá Layana Colman 
(52kg), campeã olímpica 
da Juventude em Nanquim 
2014, Yanka Pascoalino 
(63kg), Aléxia Castilhos 
(63kg), Samanta Soares 
(78kg), Camila Noguei-
ra (+78kg), vice-campeã 
mundial júnior em 2015, 
e Beatriz Souza (+78kg), 
bronze no Mundial Juvenil 
em 2015. 

Os técnicos Alexandre 
Katsuragi e Yuko Fujii co-
mandarão a equipe neste 
desafio ao lado de Marce-
lo Theotônio, gestor das 
Categorias de Base e chefe 
da delegação. A equipe terá 

ainda o suporte do fisiote-
rapeuta Thiago Ferreira. 

“Na escolha dessa 
equipe focamos nos atletas 
que estão na base ainda e 
que já tiveram resultados 
expressivos, mas também 
quisemos dar oportunida-
de para aqueles que acaba-
ram de sair da base e estão 
no processo de transição 
para a equipe principal”, 
explica Matheus Theotô-
nio, supervisor da gestão 
das Categorias de Base da 
CBJ. 

Todos esses atletas 
participaram da prepara-
ção do time olímpico para 
o Rio como judocas de 
apoio nos treinos da equi-
pe principal, em estratégia 
que já fazia parte do plane-
jamento do próximo ciclo 
olímpico. 

DIA 10

Lucas Verthein fica com o bronze em Mundial
Uma semana após en-

cerrar a sua melhor partici-
pação na história da Olim-
píada, o Brasil já conseguiu 
um grande resultado visan-
do os Jogos de 2020, que 
serão realizados em Tóquio 
(Japão). Lucas Verthein Fer-
reira, remador do Botafogo 
de 18 anos, conquistou, no 
último domingo, a medalha 
de bronze na prova de skiff 
simples do Mundial Júnior 
de remo, que está sendo 
realizado em Rotterdam, na 
Holanda. O título ficou com o 
lituano Armandas Kelmelis, 
com 7m09s72, seguido pelo 
alemão Anton Finger, que 
chegou 3m52s atrás. Lucas 
ficou a 6s18 do vencedor. É a 
primeira medalha do País na 
história do torneio. 

O brasileiro apareceu 
em terceiro lugar logo no iní-
cio da prova, enquanto o li-
tuano disparava na frente. Na 
metade da prova (1000m), o 
brasileiro conseguiu ultra-
passar o alemão mas, metros 
depois, foi novamente supe-
rado. No fim, ficou em tercei-
ro lugar. O lituano, campeão 

REMO

no domingo (28), participou 
da Olimpíada do Rio há duas 
semanas, terminando em 
19º lugar. 

O remo brasileiro não 
vive uma grande fase. O País 
não coloca um barco entre 

os 12 primeiros colocados 
em Jogos Olímpicos há duas 
décadas. No Rio de Janeiro, 
as duas duplas nacionais que 
participaram da competição 
ficaram em 14º (homens) 
e 15º (mulheres). O grande 

nome do País nos últimos 
anos foi Fabiana Beltrame, 
que participou de três Jogos 
Olímpicos e, no período, foi 
duas vezes prata em Jogos 
Pan-Americanos e uma vez 
campeã mundial adulta.

Remador do Botafogo-RJ, brasileiro (ao centro) representou bem o País no Mundial Júnior

O Brasil conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos deste ano
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Técnico do Flamengo diz que não 
há motivos para comemorações
Rubro-Negro vence a 
Chapecoense e chega a 
vice-líder da Série A

A boa vitória sobre a Cha-
pecoense no último domingo, 
fora de casa, por 3 a 1, colocou 
o Flamengo na vice-liderança do 
Campeonato Brasileiro, apenas 
três pontos atrás do Palmeiras. 
Ainda assim, apesar do entusias-
mo com o resultado, o técnico 
Zé Ricardo garantiu que ainda é 
prematuro pensar em título.

“É muito cedo para falar 
sobre título, tem muitas partidas 
pela frente, a gente está tentando 
se preparar o melhor possível 
para todos os jogos”, desconver-
sou o treinador, acrescentando 
uma análise sobre o duelo com 
a Chapecoense. Para ele, o mais 
importante foi o Flamengo ter 
aproveitado as oportunidades 
criadas.

“Se não me engano, a Cha-
pecoense só perdeu um jogo 
aqui (na Arena Condá), contra o 
Corinthians. Nós conseguimos 
fazer um bom início de jogo. Con-
trolamos as ações, fizemos um 
gol. Depois recuamos demais. 
Nós sofremos um pouquinho. 
No segundo tempo equilibramos 
as ações e tivemos o mérito de 
aproveitar as chances.”

Outro fato destacado foi a 
boa atuação de Diego, autor do 
primeiro dos três gols. O mais 
importante no retorno do meia 
ao futebol brasileiro, segundo Zé 
Ricardo, foi sua personalidade 
tranquila, o que facilitou a adap-
tação ao elenco.

“Qualidade técnica eu sabia 
que ele tem de sobra. Como não 
o conhecia pessoalmente, exis-
tia a dúvida de como ele chega-
ria em relação ao grupo. Para a 
nossa surpresa, ele se enturmou 
naturalmente com o grupo. En-
tão, o resultado não poderia ser 
diferente para que o Diego colo-
casse toda a qualidade que tem 
para fora.”

Pela sequência do Cam-
peonato Brasileiro, o Flamengo 
recebe a Ponte Preta, em 7 de 
setembro. Antes, na próxima 
quarta-feira, encara o Figueiren-
se pelo duelo de volta da segun-
da fase da Copa Sul-Americana, 
após ser derrotado na ida por 4 
a 2. Os dois jogos serão em Caria-
cica (ES).

Cruzeiro bate 
o Santa Cruz e 
o Santos perde 
para o Figueira

O Cruzeiro conquistou 
uma vitória muito importante 
no último domingo, pela 22ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, diante do Santa Cruz. 
No Mineirão, a Raposa fez 2 a 
0 no Tricolor pernambucano 
e chegou a 26 pontos, subindo 
ao 14º lugar e se afastando da 
zona de rebaixamento. Na Vila 
Belmiro, outra equipe que luta 
na parte de baixo da tabela 
também se deu bem. O Figuei-
rense bateu o Santos por 1 a 0 
e chegou a 24 pontos, subindo 
para o 16º lugar e deixando, de 
forma momentânea, o Z-4. 

No Mineirão, o primei-
ro tempo começou bastante 
disputado, com boas chances 
para os dois lados. A rede, po-
rém, foi balançar somente na 
etapa final. Aos três minutos, 
Luan Peres cortou cruzamen-
to da área e a bola sobrou para 
Robinho. O meia arriscou de 
fora da área e marcou um go-
laço para abrir o placar. Logo 
em seguida, aos sete, o Cru-
zeiro cobrou lateral rápido e a 
defesa coral não conseguiu se 
recompor rapidamente. Ábila 
recebeu enfiada na frente e só 
empurrou para ampliar e dar 
números finais ao duelo.

Na Vila Belmiro, o Santos 
começou mandando na parti-
da e chegou a ter mais de 70% 
de posse de bola. Aos 14 minu-
tos, Ricardo Oliveira acertou a 
trave em cobrança de falta. Até 
o fim da etapa inicial, o Peixe 
seguiu pressionando e só não 
saiu na frente graças ao golei-
ro Gatito Fernández, que fez 
grandes defesas. 

Na etapa final, logo no 
primeiro minuto, Jefferson foi 
derrubado por Thiago Maia 
na área e o árbitro marcou pê-
nalti. Rafael Moura foi para a 
cobrança e não desperdiçou. O 
Alvinegro da Vila seguiu pres-
sionando até o fim, mas foi 
impedido de buscar o empate 
pelo arqueiro adversário, que 
viveu uma manhã inspirada.

A equipe carioca foi até Santa Catarina, venceu fácil a Chapecoense, chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e mantém diferença de apenas três pontos para o líder Palmeiras, mas não fala em título

Grande parte do elenco da Se-
leção Brasileira já está em Quito, 
palco da partida da próxima quin-
ta-feira contra o Equador pela 7ª 
rodada das eliminatórias sul-ame-
ricanas para a Copa do Mundo de 
2018. O confronto vai marcar a es-
treia do técnico Tite. No início da 
madrugada de ontem, o próprio 
Tite, membros da comissão técnica 
e mais 11 jogadores desembarca-
ram na capital equatoriana. Entre 
eles o camisa 10 Neymar, que en-
trou no hotel do Brasil acompa-
nhado de perto por um policial 
fortemente armado.

Ao todo, 17 dos 23 atletas já 
estão no Equador. Daniel Alves, 
Marcelo, Filipe Luis, Casemiro, 
Giuliano e Philippe Coutinho 
chegaram ainda na tarde de 
domingo. A segunda leva apa-
receu  já nas primeiras horas de 
ontem: Neymar, Pedro Geromel, 
Taison, Weverton, Gabriel Bar-
bosa, Renato Augusto, Willian, 
Lucas Lima, Gil, Fágner e Pau-
linho. A chegada da terceira e 
última parte do grupo, formada 
por mais seis jogadores (Mar-
celo Grohe, Gabriel Jesus, Ra-
fael Carioca, Alisson, Miranda e 

Marquinhos), ocorreu ontem a 
tarde. 

O primeiro treino aconteceu 
às 18h30 (horário de Brasília), 
também de ontem, no Estádio 
Casa Blanca, da LDU, mesmo lo-
cal da atividade de hoje. Ama-
nhã, a seleção vai trabalhar no 
palco do jogo, o Estádio Olímpi-
co de Atahualpa, que fica a pou-
cos metros do hotel onde está 
hospedada. A estreia de Tite 
está marcada para quinta-feira, 
às 18h (de Brasília). Com nove 
pontos, o Brasil ocupa a sexta 
posição nas eliminatórias.

Era Tite começou ontem com a seleção
ELIMINATÓRIAS

Atacante Neymar se apresentou na madrugada de ontem ao treinador e iniciou atividades visando jogo na próxima quinta

FotoS: Divulgação



Único paraibano medalhista 
de ouro olímpico, lateral do 
Atlético veio visitar família

Governo homenageia Douglas
MENINO DE OURO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de agosto de 2016

Único paraibano ouro 
olímpico, conquistado no 
futebol com a seleção brasi-
leira este ano, nos Jogos Rio 
2016, Douglas santos de-
sembarcou ontem em João 
Pessoa, para uma visita de 
apenas um dia à família. Re-
cebido com festa no Aero-
porto Castro Pinto, o filho do 
bairro de Mangabeira conce-
deu entrevista, deu autógra-
fo e falou da importância da 
medalha que, para ele, não 
apenas o time comandado 
pelo astro Neymar, mas to-
dos do País tiraram um “peso 
das costas”. “Era a única que 
faltava ao futebol brasileiro. 
Foi duro, foi difícil, agora é 
só curtir este momento”, afir-
mou o lateral esquerdo do 
Atlético Mineiro.

Douglas santos foi tam-
bém recebido na Granja San-
tana, pelo governador Ricar-
do Coutinho, participou do 
Programa Fala Governador e 
ainda foi homenageado com 
a Medalha de Mérito Espor-
tivo Governador Tarcísio de 
Miranda burity, a maior co-
menda esportiva dada a um 
paraibano, já que se trata de 
um incentivo aos desportos 
no Estado. “Estou muito feliz, 
contente. Muito gratificante 
esta homenagem para mim”, 
disse o jogador, que iniciou 
sua carreira no futsal e aca-
bou trocando o futebol de sa-
lão pelas categorias de base 
de futebol do Náutico-PE, 
onde se projetou.

Acompanhado dos pais e 
de familiares, Douglas santos 
disse estar vivendo uma opor-
tunidade ímpar em sua vida. 
“Quando Deus manda para a 
batalha, temos que encarar 
como mais uma oportunida-
de. Encarei isso, fui para a ba-
talha e hoje estou colhendo os 
frutos”, disse o medalhista de 

24

Douglas Santos 
recebeu das 
mãos do 
governador a 
maior comenda 
esportiva dada 
a um paraibano

ouro olímpico, acrescentando 
que o carinho da família sem-
pre tem sido muito importan-
te na sua vida. “Estou voltan-
do à Paraíba e agora com a 
medalha de ouro olímpica no 
peito para a Paraíba e para o 
Brasil”, afirmou.

Segundo o jogador, o 
fato de ter ficado de fora da 
convocação do treinador 
Tite para as eliminatórias 
da Copa do Mundo em nada 
afetou seu lado profissional 
e o espírito lutador. “A opor-
tunidade vem. Vou continuar 
trabalhando, estou tranquilo 
para que quando a oportuni-
dade chegar, eu esteja prepa-
rado e agarrar novamente”, 
disse Douglas santos, lem-
brando que todo jogador de 
futebol sonha em jogar na 
seleção brasileira principal. 
“Estou trabalhando e tran-
quilo para pegar a oportuni-
dade”, alegou.

O governador Ricardo 

Coutinho disse ter ficado 
emocionado ao ver Douglas 
santos erguer a bandeira da 
Paraíba no momento em que 
os jogadores da seleção re-
cebiam a medalha olímpica. 
“Vibrei com a conquista bra-
sileira e com o jovem talento 
de Douglas santos erguendo 
a bandeira da Paraíba. Tive 
muito orgulho em ver a ban-
deira da Paraíba no pódio”, 
afirmou Ricardo Coutinho, 
acrescentando que a Me-
dalha de Mérito Esportivo 
Governador Tarcísio de Mi-
randa burity a ser concedida 
a Douglas Santos é um reco-
nhecimento do Estado por 
toda a sua trajetória e pelo 
que o jogador tem feito por 
sua terra natal. “A medalha 
é um reconhecimento. Dou-
glas não deixou de ser parai-
bano. Ele não esqueceu as 
suas origens. Escreveu seu 
nome na história olímpica”, 
finalizou o governador.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Edson Matos

Jogador conquistou o ouro olímpico no futebol ao lado de Neymar

Familiares do lateral esquerdo do Atlético-MG recepcionaram Douglas Santos no aeroporto

Equipes paraibanas se destacaram 
na 3ª etapa da Copa Brasil Oficial de 
Futsal, sediada em João pessoa, que se 
encerrou no último domingo. O even-
to reuniu 1.340 atletas dos estados do 
Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. Foram 81 equi-
pes no total, distribuídas nas catego-
rias inferiores a sete anos até a sub-14.

A equipe da Associação Campinen-
se de Futsal (ACF) foi campeã na cate-
goria sub-9, enquanto que o time do 
Clube Oficial da Polícia Militar (COPM) 
conquistou o primeiro lugar na sub-14. 
Os Meninos da Paraíba foram vice-cam-
peões na categoria sub-10 e a equipe 
do Benfica conquistou o terceiro lugar 
na sub-7. Além dessas, outras equipes 
paraibanas representaram o Estado, 
que teve a presença de times como o 
Flamengo e o Botafogo (RJ), além do 
sport Recife, santa Cruz e Náutico.

A organização do evento foi rea-
lizada pela Federação Paraibana de 

Futsal (FPFs), em parceria com a Copa 
BR de Futsal e com o apoio do Governo 
do Estado, por meio da secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte e Lazer 
(sejel). segundo o presidente da FPFs, 
Bosco Crispim, a Paraíba possui a única 
federação que trabalha com as catego-
rias de seis a 20 anos e adultos, o que 
atrai eventos como esse ao Estado.

“Devido a todo o trabalho que 
fazemos aqui na Paraíba com todas 
essas categorias, além da logística que 
nós temos, com excelentes estádios e 
ginásios, como a Associação da Caixa 
Econômica, Ronaldão, Vila Olímpica 
e, a novidade agora, que foi a inau-
guração do Ginásio da Funad, o Es-
tado é sempre palco de eventos des-
portivos”, afirmou Crispim, que ainda 
acrescentou que a 4ª etapa da Copa, 
no próximo ano, já está confirmada 
para acontecer novamente em João 
Pessoa. A primeira e a segunda etapa 
ocorreram no Rio de Janeiro.

Clubes da Paraíba se destacam 
na Copa Brasil Oficial de Futsal

EM JOÃO PESSOA



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 173/2016
PROCESSO Nº 19.000.006782.2016 

Comunicamos, a quem interessar possa, que o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 
173/2016 (Registro de Preços para Serviço de Locação de Cabines Sanitárias destinado a SECRE-
TARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP/FUN-
DAGRO, marcado para o dia 30/08/2016 às 09:00h está ADIADO para o dia 09/09/2016 às 09:00h.

(Reg. CGE: 16-00672-4)
João Pessoa, 29 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N187/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/09/2016 às 09h para:

Aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano 
- SEDH, 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 - 16-00755-7
João Pessoa, 26 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional técnico especializado em Prótese Dentária, objetivando 

a prestação de serviços na confecção de próteses dentária superior e inferior, destinados a pes-
soas edentas do Município de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
10019/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS 
(RECURSOS PRÓPRIOS). VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10044/2016 - 24.08.16 - DAILSON DA SILVA 
SANTOS - R$ 20.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de água mineral acondicionada em garrafão plástico de 20lts, destinados 

a atender o SAMU, CAPS, CEO, ATENÇÃO BÁSICA, PSF e HOSPITAL MUNICIPAL “MINISTRO 
OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE E MELO - ALAGOA GRANDE/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 10021/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10045/2016 - 24.08.16 - DIOGO ANGELO 
MEDEIROS DE ASSIS 05956290404 - R$ 3.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos Diversos destinados a atender a Secretaria Municipal 

de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, SAMU, CAPS, NASF, PEVA, PSF’S, HOSPITAL MUNICIPAL 
MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE E MELO E CEO, Município de Alagoa 
Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10022/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/
FEDERAL (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10046/2016 
- 24.08.16 - GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - ME - R$ 22.741,90 e CT Nº 10047/2016 - 
24.08.16 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico e Instrumental destinados a aten-

der o CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, Unidades Básicas de Saúde 
e Laboratório de Prótese Dentária, município de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 10023/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10048/2016 - 24.08.16 - DENTAL MARIA LTDA 
- ME - R$ 16.579,95 e CT Nº 10049/2016 - 24.08.16 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 44.088,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10019/2016, que objetiva: Contratação de 
profissional técnico especializado em Prótese Dentária, objetivando a prestação de serviços na 
confecção de próteses dentária superior e inferior, destinados a pessoas edentas do Município de 
Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAILSON 
DA SILVA SANTOS - R$ 20.000,00.

Alagoa Grande - PB, 23 de Agosto de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10021/2016, que objetiva: Aquisição de água mineral 
acondicionada em garrafão plástico de 20lts, destinados a atender o SAMU, CAPS, CEO, ATENÇÃO 
BÁSICA, PSF e HOSPITAL MUNICIPAL “MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE 
E MELO - ALAGOA GRANDE/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS 05956290404 - R$ 3.000,00.

Alagoa Grande - PB, 23 de Agosto de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10022/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
Gráficos Diversos destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
SAMU, CAPS, NASF, PEVA, PSF’S, HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE 
ALBUQUERQUE E MELO E CEO, Município de Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - ME - R$ 22.741,90; 
MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 400,00.

Alagoa Grande - PB, 23 de Agosto de 2016
SIMONE MARIA SILVA

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10023/2016, que objetiva: Aquisição de 
Materiais de Consumo Odontológico e Instrumental destinados a atender o CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, Unidades Básicas de Saúde e Laboratório de Prótese 
Dentária, município de Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DENTAL MARIA LTDA - ME - R$ 16.579,95; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 44.088,00.

Alagoa Grande - PB, 23 de Agosto de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

executar serviços de Construção de uma Praça Pública e um Quiosque na Rua Oscar Guedes no 
município de Duas Estradas-PB..

LICITANTE HABILITADO:
- LM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME.
LICITANTE INABILITADO:
- TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
09/09/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 26 de Agosto de 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016(SEGUNDA CHAMADA)
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:30 horas do 
dia 09 de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção em 
geral, destinados à reposição e/ou manutenção dos serviços públicos da municipalidade no Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de Agosto de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO – Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de pacientes do Município 
de Mogeiro, para receber atendimento médico em hospitais das cidades de Campina Grande e 
João Pessoa, no dia 13/09/2016 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 12/09/2016.

Mogeiro, 29 de agosto de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 

autorizada pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, e justificativa que consta nos autos, vem 
através deste comunicar-lhes que o presente pregão eletrônico, nº 003/2016, será  REVOGADO 
com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa constante nos autos. A 
necessidade deu-se para viabilizar a consecução da contratação, uma vez que o Edital e o Anexo 
I- Especificações Técnicas e Características Mínimas, constam erros quantitativos referentes às 
frações de produtos indivisíveis, impossibilitando a elaboração da proposta comercial. Primando pela 
transparência dos atos administrativos a revogação deve ser devidamente publicizada nos meios 
de comunicação. Na oportunidade em que a autoridade competente deverá proceder com a revo-
gação do procedimento licitatório junto ao sistema. E logo após será inicializado novo procedimento 
licitatório com as devidas correções. Os interessados poderão no horário das 08h às 14h, nos dias 
normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR, situada na Av.Minas 
Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 3214 -7629,e-mail: cplemlur2@gmail.com.

João Pessoa, 29 de Agosto de 2016 
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 192/2016                                                             
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO PARA TRANSPORTE 

DO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, junto 

com seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson Fausto, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, o Resultado de Julgamento do presente certame em favor de: PEDRO FERNANDES 
DE SOUSA, inscrito no CPF: 176.335.834-87, para o item 01, perfazendo um valor global de R$: 
37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais), classificado pelo critério do menor preço por ITEM. 

Santa Rita/PB, 29 de Agosto de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

Protocolo...: 2016 - 047901
Responsavel.: JOAO MARIA COSTA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 603551154-68
Titulo......: CHEQUE           R$          3.450,00
Apresentante: THIAGO MENDES MAIA DE SOUZA
Protocolo...: 2016 - 048374
Responsavel.: JULIANA CARTAXO TRIGUEIRO 
DELGADO 0
CPF/CNPJ....: 023502237/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,19
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047191
Responsavel.: JUSCELINO ALVES CAMILO
CPF/CNPJ....: 675073284-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            523,99
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048123
Responsavel.: LUIZ DE SOUSA LEITE
CPF/CNPJ....: 206082094-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047757
Responsavel.: MARIA GORETE DE MOURA GOMES
CPF/CNPJ....: 151424774-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            590,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047725
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010523569/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048278
Responsavel.: MICAELLY KILVIA DE OLIVEIRA 
GOMES M
CPF/CNPJ....: 024158754/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047419
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287904/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             71,34
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047705
Responsavel.: MORAES & GOUVEIA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 017495312/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.180,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047826
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047418
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCE
CPF/CNPJ....: 009366326/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.045,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045137
Responsavel.: RAFAEL RODRIGUES AMORIM
CPF/CNPJ....: 079282994-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            843,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044619
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ....: 021265250/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047441
Responsavel.: ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 023097134-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047750
Responsavel.: SILVANIA DE MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042599674-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047342
Responsavel.: TACIANE PEREIRA VELOSO SAN-
TOS - ME
CPF/CNPJ....: 013038289/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044930
Responsavel.: THAISE MARTINS DA SILVA LOUREN
CPF/CNPJ....: 023428276/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            404,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044490
Responsavel.: THAYLANE KELLY DA SILVA RODRI-
GUES
CPF/CNPJ....: 023833456/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048266
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AEON COMERCIO DE ART.DE COURO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.220,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048178
Responsavel.: AEON COMERCIO DE ART.DE COURO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.220,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048180
Responsavel.: AEON COMERCIO DE ART.DE COURO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.243,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048185
Responsavel.: AEON COMERCIO DE ART.DE COURO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.243,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048186
Responsavel.: AEON COMERCIO DE ART.DE COURO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.243,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048187
Responsavel.: CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA 
EIREL
CPF/CNPJ....: 022489731/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047784
Responsavel.: COND RESID PORTO TROPICAL
CPF/CNPJ....: 005584733/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047006
Responsavel.: CRISTIANE MARIA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ....: 739097694-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047272
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            822,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048547
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048553
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048243
Responsavel.: DODOLAR COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014394957/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044677
Responsavel.: ESTELITA DE LIMA ABRANTES
CPF/CNPJ....: 308685484-72
Titulo......: CHEQUE           R$          3.800,00
Apresentante: THIAGO MENDES MAIA DE SOUZA
Protocolo...: 2016 - 048375
Responsavel.: GERCIANE CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 768993574-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048634
Responsavel.: GILBERLANIA DANTAS BRAZ
CPF/CNPJ....: 076692104-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045110
Responsavel.: HUDSON GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 580227596-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048147
Responsavel.: HUMBERTO ALMEIDA DE MEDEI-
ROS -ME
CPF/CNPJ....: 010845568/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            547,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048407
Responsavel.: JACYARA KARLA MARTINS DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 055090444-11
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            451,95
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAULO 
MIRAND
Protocolo...: 2016 - 047900
Responsavel.: JACYARA KARLA MARTINS DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 055090444-11
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            333,90
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAULO 
MIRAND

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00007/2016, foi considerada como licitação FRACASSADA.

Aguiar-PB, 29 de Agosto de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

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

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.978988)

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 41.520,64 (quarenta e um mil quinhentos e vinte reais e 
sessenta e quatro centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Ré acima identificada, nos termos do art.701, caput e 702 
do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer 
embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento do prazo de 20 (vinte) 
dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA - 1: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas 
(art.701, caput, §1º do CPC).

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

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

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

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) PEDRO 
FELIPE DA SILVA, (CPF: 700.430.154-09), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não 
sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo 
afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de 
grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual 
fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Maria A. da S. 
Braga, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO 
CHAMADA PÚBLICA 00003/2016

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL:  Chamada Pública  nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Órgão: 05.000 – Secretaria de Educação - Manutenção de Alimentação Escolar P/ 

Ensino Fundamental – FNDE; – Alimentação Escolar – PRE- ESCOLAR – FNDE;  – Alimentação 
Escolar – CRECHE – FNDE;  Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e ADENILZA FIRMINO DE 

ASSIS, R$. 785,80; ANTÔNIO LEONARDO DA SILVA R$ 1.896,00; EDIONE PEREIRA DE SOUSA 
SILVA, R$ 1.534,05; ERENI SANTANA DE SOUZA SERAFIM, R$2.626,35; FABLICIO SANTANA 
DE SOUZA, R$2.626,35; FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES, R$1.120,80; IVONEIDE 
MARIA DA SILVA, R$359,05; JOSÉ ANTONIO DA SILVA, R$ 1.256,90; JOÃO PAULO ALVES DE 
OLIVEIRA, R$ 2.935,00; MARIA ALICE DA SILVA,  R$ 1.531,90; MARIA SONHIA DA SILVA SOUZA, 
R$ 1.335,80; MARILENE FELIX DA SILVA, R$ 1.335,80; RITA IZABEL DA SILVA GUEDES, R$ 
1.118,40;  RIVALDA DA SILVA GUEDES, R$ 2.560,00; RIVALDA DA SILVA GUEDES, R$ 2.560,00; 
ROSINAIDE VERAS MENDONÇA, R$ 2.423,80; ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS, R$ 7.038,00; 
VALOR TOTAL: R$ 32.484,00.

Água Branca/PB, 22 de Agosto de 2016.
Tarcisio Alves Firmino

Prefeito Municipal
Gilvanete Oliveira de Sousa Gama

Secretária de Educação
ADENILZA FIRMINO DE ASSIS

Contratada
ANTONIO LEONARDO DA SILVA

Contratado
EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA

Contratada
ERENI SANTANA DE SOUZA SERAFIM

Contratada
FABRICIO SANTANA DE SOUZA

Contratado
FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES

Contratada
IVONEIDE MARIA DA SILVA 

Contratada
JOSÉ ANTONIO DA SILVA

Contratado
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA

Contratado
MARIA ALICE DA SILVA

Contratada 
MARIA SONHIA DA SILVA SOUZA

Contratada
MARILENE FELIX DA SILVA

Contratada
RITA IZABEL DA SILVA GUEDES

Contratada
RIVALDA DA SILVA GUEDES

Contratada
ROSINAIDE VERAS MENDONÇA

Contratado
ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS

Contratado

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e teste de vazão para 

diversas comunidades do município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 04.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIEN-

TE - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS - OBRAS E 
INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: COOPERATIVA DE ENERGIA 

E DESENVOLVIMENTO DO ALTO PAJÉU - R$ 84.500,00.
Água Branca - PB, 26 de Agosto de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO ALTO PAJÉU
ERALDO EVANIO FEIJÓ BEZERRA

CPF: 149.218.634-15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

EXTRATO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016 
1.0 - DO OBJETIVO
Contratação de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio localizado na 

Rua Antonio Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB. 
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Cacimba de Areia: 02.070 - Secretaria Municipal de Educação 

- Elemento de Despesa - 4490.51 - Obras e Instalações. 
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão da Ordem de Serviço:

  Início: Imediato
Conclusão: 4 (quatro) meses
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor: R$ 146.244,37. 

Cacimba de Areia - PB, 30 de Agosto de 2016. 
WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Terraplanagem e Pavimentação 
em Paralelepípedos em diversas Ruas no Município de Uiraúna/PB. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, Comunica-se que, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 05/09/2016, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Major 
José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 29 de Agosto de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RE-
LOGIO DIGITAL PARA REGISTRO DE PONTO POR BIOMETRIA, INCLUIDO SOFTWARE PARA 
REGISTRO E CONTROLE DE FREQUENCIA FUNCIONAL.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cajazeiras - PB, 18 de Agosto de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: homologar os resultados 

do julgamento das propostas da Tomada de Preços n.º 006/2016, objetivando à Contratação de 
empresa do ramo para executar serviços na Construção de 02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria 
Salomé de Almeida,  conforme planilhas orçamentarias de custos, o qual aponta como proponente 
vencedor: C 3 Engenharia Ltda-ME, CNPJ Nº 20.198.694/0001-20, com o valor total de R$ 111.665,15 
(cento e onze mil seiscentos sessenta e cinco reais e quinze centavos). Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 29  de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 30 de agosto de 2016



EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 005/2016

REGISTRO CGE Nº 16.60011-8, de 26/08/2016 – proc. Nº 1002/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na 

Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, João Pessoa, Paraíba, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria Estadual 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, realizará Leilão Público nº 005/2016,

OBJETIVO: alienação de 62 (sessenta e dois) animais bovinos + 8 (oito) crias ao pé, distribuídos 
em 62 (sessenta e dois) lotes, dentre as raças: Gir, Sindi e Guzerá, assim distribuídos por raça, 
quantidade e sexo: Gir, 12 (doze) machos e 03 (três) fêmeas com 02 (duas) crias ao pé fêmeas; 
Sindi 14 (quatorze) machos e 11 (onze) fêmeas com 04 (quatro) crias ao pé, sendo destes 02 (dois) 
machos e 02 (duas) fêmeas; Guzerá 13 (treze) machos e 09 (nove) fêmeas com 02 (duas) crias ao 
pé fêmeas, avaliados em R$ 212.800,00 (duzentos e doze mil e oitocentos reais),  

LOCAL, DATA  e HORÁRIO: no Centro de Eventos e Serviços Rurais Henrique Vieira de Albu-
querque Melo (Parque de Exposição de Animais), localizado na BR-230, Km-25, Cristo Redentor, 
João Pessoa-PB, no dia 24 de setembro de 2016 às 11h00minutos.

FORMA DE PAGEMANTO: “à vista” ou “a prazo”, obedecidos aos seguintes critérios: No 
pagamento “à vista”, o arrematante terá um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
arrematado, “a prazo”, deverão ser obedecidos os seguintes critérios: O valor do(s) animal(is) 
arrematado(s) será dividido em 06 (seis) parcelas iguais, assim distribuídas: 01 (uma) parcela a 
ser paga pelo comprador no ato do arremate e as 05 (cinco) parcelas restantes, com  vencimento, 
respectivamente,  para os dias: 24/10/2016; 24/11/2016; 24/12/2016; 24/01/2017 e 24/02/2017.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores> Lei Estadual nº 9.697/2012 
e 9.821/2012.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderá participar do leilão toda e qualquer pessoa física ou 
jurídica, no gozo pleno das suas atividades civis, que esteja adimplente com a EMEPA, não estejam 
inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
do Estado da Paraíba – CAFIL-PB (Lei Estadual nº 9.697/2012).

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibida 
na internet no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou pelos fones: (83) 3198-
0650/0666/3218-8100/8101 e Ramal: 244, pelo fax (83) 3198-0667 e ainda pelo e-mail:  cpl.emepa@
gestaounificada.pb.gov.br.

ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB.

Portaria nº21/2016-Publicada no DOE em 25/02/2016

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 16.00619-6
PROCESSO SEIRHMACT Nº 1873/2016

Com base na documentação inserida no Processo nº 01873/2016/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº03/2016, que tem por objeto 
a “Aquisição de 100 (cem) caixas com 10 (dez) resmas de papel A4 par atender as necessidades 
da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e da Ciência e Tecnologia - SEI-
RHMACT e a Diretoria de Recursos Minerais e Hidreologia – DRHM,  e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa DISTIBUIDORA MACBRAZ LTDA – EPP, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70.

HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa DISTIBUIDORA MACBRAZ LTDA – EPP, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70, que apresentou 
proposta financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor de R$ 15.480,00 
(quinze mil, quatrocentos e oitenta reais); devendo ser notificada para a assinatura do Contrato, 
tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as licitações 
e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 25 de agosto de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048424
Responsavel.: LEANDRO DA CRUZ VIEIRA
CPF/CNPJ: 051133034-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.433,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049385
Responsavel.: LEO FERRAGENS
CPF/CNPJ: 021096480/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$579,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049087
Responsavel.: LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 113768224-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048218
Responsavel.: LUCIANO JOAO DE FRANCA
CPF/CNPJ: 026140674-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048444
Responsavel.: M T TINTAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 016776372/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.025,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048479
Responsavel.: MARCUS VINICIUS GON ALVES 
DIAS DINI
CPF/CNPJ: 024142749/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048876
Responsavel.: MARIA DA PENHA CAVALCANTE DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 176396464-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.479,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048831
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA 
GOMES
CPF/CNPJ: 423920554-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$482,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048698
Responsavel.: MARIOSA RECEPCOES E BUFFET 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017064806/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,94
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049307
Responsavel.: MAX DE SOUZA BORGES
CPF/CNPJ: 226167644-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 90,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042608
Responsavel.: MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA ME
CPF/CNPJ: 015790591/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$528,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049296
Responsavel.: MICHEL A. A. DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 007499784-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049445
Responsavel.: ORCINO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 131795194-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049266
Responsavel.: PESCADO CRUZ LTDA
CPF/CNPJ: 013507342/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$371,01
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048449
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ: 018805363/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.687,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 047092
Responsavel.: POCOES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIO
CPF/CNPJ: 015340589/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$653,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048055
Responsavel.: SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.
CPF/CNPJ: 022902694/0002-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$809,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048452
Responsavel.: SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.
CPF/CNPJ: 022902694/0003-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$809,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048451
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 017373709/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$293,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048703
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 010545094-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.251,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 047968

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,  30/08/2016
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$259,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048382
Responsavel.: ARYELLISON LOC GUINCHOS E 
TRANSP LT
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.666,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048645
Responsavel.: CENTRO DE ATIV ESPECIAL HELENA 
HOLA
CPF/CNPJ: 004212310/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049333
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ: 010601392/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,92
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048649
Responsavel.: CONEXAO E CONSTRUCOES - 316
CPF/CNPJ: 017864118/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048031
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$285,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048384
Responsavel.: ERIVALDO BEZERRA CHAVES
CPF/CNPJ: 014679579/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$418,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048705
Responsavel.: EWERTON EDUARDO PIMENTEL
CPF/CNPJ: 051944884-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049128
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E SERVI
CPF/CNPJ: 018411490/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.630,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048610
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ: 071258774-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048574
Responsavel.: HR10 CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LT
CPF/CNPJ: 004324755/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$247,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048937
Responsavel.: HR10 CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LT
CPF/CNPJ: 004324755/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$519,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048737
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$685,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048884
Responsavel.: JESSICA RAISSA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 019601812/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048435
Responsavel.: JESSICA RAISSA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 019601812/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$102,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048391
Responsavel.: JOAO GILBERTO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021150455/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$283,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048383
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MA-
TERIAL D
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.007,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048499
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MAT. 
DE CO
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$735,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048414
Responsavel.: JOSEMAR BELMONT
CPF/CNPJ: 092208604-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$620,29
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048309
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ: 023090077/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.430,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048918
Responsavel.: JOSE IVAN DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 022638026/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,34

Edital de Convocação
O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem em geral do 

Estado da Paraíba, Convocamos os trabalhadores da empresa Texnor Têxtil do Nordeste S/A – CNPJ 
02.667.971/0001-15 para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 02 de setembro de 2016 no pátio da referida empresa, as 10h00mim em primeira convocação 
e não havendo na hora indicada quórum para instalação da Assembleia, a mesma será instalada 
em segunda convocação as 11h00min no mesmo local e data acima citada com qualquer número 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem dia: a) leitura do edital, b) 
discutir e aprovar ou não a compensação da jornada de trabalho nos dias feriados por dias normais. 
Santa Rita, 29 de agosto de 2016. João Avelino da Silva

 Presidente

 
 

                                                   

ESTADO DA PARAÍBA
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
                               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 010/2016
No dia 17 de agosto de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na 
Rua Antenor Navarro, nº 10, Centro, Mamanguape - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Senhor Prefeito Municipal o senhor Eduardo 
Carneiro de Brito, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na 
Rua Antonio Pessoa de Vasconcelos, 297 – Campo – Mamanguape – PB – portador 
do CPF: 030.352.534-71, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão presencial nº 010/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado 
pelo Fornecedor Beneficiário DEBORA DA SILVA OLIVEIRA ME, inscrito no CNPJ 
sob o nº 20.559.716/0001-30, localizado na Rua Pedro Paulo de Souza, 225 Satélite, 
Mamanguape/PB, CEP 58.280-000, representado pelo representante legal o senhor 
Williams da Silva Oliveira, RG nº 3.081.094 – SSP/PB, CPF nº 056.808.654-
67,conforme quadro abaixo:

LOTE 1 – VEÍCULOS DA FIAT
Item Ano/modelo 

dos 
veículos

Valor 
estimado 

para 
contratação

Especificação 
dos veículos

Empresa 
licitante

Desconto concedido 
(%)

01 2008/2008 R$ 
20.000,00

Uno Mille Fire DEBORA
DA 

SILVA

25%
02 2002/2002 Ducato 15 VT

LOTE 2 – VEÍCULOS DA IVECO
Item Ano/modelo 

do veículo
Valor 

estimado 
para 

contratação

Especificação 
dos veículos

Empresa 
licitante

Desconto concedido 
(%)

01 2010/2011 R$ 
20.000,00

CItyclass 70C16 DEBORA
DA

SILVA

25%

LOTE 3 – VEÍCULOS DA MARCOPOLO
Item Ano/modelo 

dos 
veículos

Valor 
estimado 

para 
contratação

Especificação 
dos veículos

Empresa 
licitante

Desconto concedido 
(%)

01 2012/2013 R$ 
30.000,00

Micro-
ônibusVolare V8L

DEBORA
DA 

SILVA

25%

LOTE 4 – VEÍCULOS DA MERCEDES BENZ
Item Ano/modelo Valor Especificação Empresa Desconto concedido 

 
 

                                                   

do veículo estimado 
para 

contratação

dos veículos licitante (%)

01 1992/1992 R$ 
30.000,00

Ônibus OF 1318 DEBORA
DA

SILVA

25%

LOTE 5 – VEÍCULOS DA VOLKSWAGEN
Item Ano/modelo 

dos 
veículos

Valor 
estimado 

para 
contratação

Especificação 
dos veículos

Empresa 
licitante

Desconto concedido 
(%)

01 2010/2010
R$ 

40.000,00

Ônibus VW 
15.190 EOD

DEBORA
DA

SILVA

25%02 2012/2012 Ônibus VW 
15.190 EOD

03 2008/2008 Ônibus VW 
Induscar Foz U

Esta Ata de Registro de Preços tem vigência de 1(um) ano contado da data da sua 
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Estado, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último.

As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Presencial 010/2016
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes 
legais da Prefeitura e do Fornecedor Beneficiário. 

Mamanguape/PB 18 de agosto de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Eduardo Carneiro de Brito

DEBORA DA SILVA OLIVEIRA ME
CNPJ Nº 20.559.716/0001-30

Contratada
Williams da Silva Oliveira
CPF nº 056.808.654-67

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimen-

to dos interessados, que realizará procedimento licitatório na citada licitação, no dia 13 de setembro 
de 2016 às 14:00 horas (Horário local), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
fornecimento parcelado, através do sistema de Registro de Preços, de persianas, incluindo os servi-
ços de instalação, para atender a demanda de diversas unidades deste Poder Judiciário, conforme 
as especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao edital, elaborado pela Gerência de 
Contratação. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 
5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, 
s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sextas-feiras 
das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail pregao@tjpb.jus.br. 
A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 29 de agosto  de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

EDITAL DE LOTEAMENTO
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento 
da IBASA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.726.686/0001-04, com sede na Av. Ayrton Senna, nº. 
1000, Bloco 05, Apto 1303, bairro Nova Parnamirim, na Cidade de Parnamirim do Estado do Rio 
Grande do Norte, neste ato, representada pelo Sr. VICENTE MOGAS UMBERT, espanhol, divorciado, 
empresário, portador do RNE sob o nº. V-493165-U, e do CPF sob o nº. 015.610.744-97, residente 
na Avenida Almirante Tamandaré, n.º 612, Apto 102, bairro Tambaú, João Pessoa/PB, nesta data, 
edito o Edital do Loteamento denominado “LOTEAMENTO COQUEIRAL BEACH”, identificado 
no cadastro imobiliário do município sob nº de inscrição 48.033.1270, situado Rodovia PB - 008, 
bairro Costa do Sol, nesta Capital, (Zona Turística 4 – ZT4) com uma área total de 75.483,62m², 
composto de 03 (três) Quadras, identificadas com “50”, “51” e “52”, sendo a Quadra “50”, composta 
por 05 Lotes, denominados Lotes 06 (433), 07 (370) e 08 (304) destinados à Áreas Habitacionais, 
01 (um) Lote (247) destinado à Equipamentos Comunitários e 01 (um) Lote (97) destinado à Área 
Verde; sendo a Quadra “51”, composta por 05 Lotes, denominados Lotes 01 (213), 02 (487), 03 
(612), 04 (753) e 05 (930) destinados à Áreas Habitacionais,  e sendo a Quadra “52” composta por 
01 (um) Lote (78) destinado à Área Verde; e 01 (um) Lote (327) destinado à Área Verde, com os 
seguintes índices de aproveitamento: I - Área Habitacional: 55.893,68m², correspondente a 74,05%; 
II – Áreas destinadas ao Arruamento, Calçadas e Canteiros: 8.206,06m², correspondente a 10,87%; 
III – Área de Equipamento Comunitário: 3.781,08m², correspondente a 5,01%, e IV – Área Verde: 
7.602,80m², correspondente a 10,07%, de propriedade da IBASA BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A, já qualificada; objeto da matricula nº 163.288, conforme documentação neces-
sária, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 29/07/2016, alvará de 
aprovação de arruamento e/ou loteamento, expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 
29/07/2016, sob nº 2016/011747, expedido através do processo 2015/011747, publicado o Decreto 
nº 2016/008776 no Semanário Oficial de 10/07/2016, e demais documentações exigidas pelo art. 18 
da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital 
que será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, 
Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 
29 de agosto de 2016.  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. ELEIÇÕES SINDICAIS 
- AVISO. Em cumprimento as normas estatutárias comunicamos que foi registrada uma chapa, como 
concorrente as eleições a que refere o AVISO publicado no dia 20 de Agosto de 2016, no Jornal da 
União do Estado da Paraíba, assim constituída: CHAPA ÚNICA. DIRETORIA - FETIVOS: ANTÔNIO 
ROCHA DE OLIVEIRA – Presidente, FRANCISCO QUIRINO NETO – Vice Presidente, EGENILDO 
DOS SANTOS SILVA – Secretário Administrativo, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS – Secretário de 
Finanças, MARLILTON DE PONTES FRANÇA – Secretário Assistente Social, ALLANDEYLTON 
GONÇALVES DE OLIVEIRA – Secretário de Assuntos Trabalhistas e EDSON PEREIRA DE 
SOUZA – Secretário de Relações e Comunicação. DIRETORIA – SUPLENTES: OZINALDO DE 
ANDRADE, JOSÉ FELINTO DE ARAÚJO, LUZITONIO BENTO  DE LIMA, FRANCISCO SALES 
DE LIMA, JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA, JOADES JOSÉ DE SOUZA e SEVERINO IVANDRO 
DA SILVA MACENA. CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: DIOCELIO ELISIARIO DOS SANTOS,  
JOSINALDO BEZERRA DA COSTA e MAURILIO LEONALDO DA SILVA. CONSELHO FISCAL – 
SUPLENTES: ANTÔNIO DE FREITAS LOPES, JOSAILTON BEZERRA DA COSTA e REGIVALDO 
DELMIRO BEZERRA.  DELEGAÇÃO FEDERATIVA – EFETIVOS:  ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA.  
DELEGAÇÃO FEDERATIVA – SUPLENTES: ZENEIDE BERNARDO DIAS. João Pessoa(PB), 29 
de Agosto de 2016. Antônio Rocha de Oliveira – Presidente.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito as Procurações 

Públicas lavradas nos Livros 0684, às fls. 58, em 03/08/2015 e no Livro 0686, às fls. 67, em 
19/08/2015, ambas no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, 
desta Comarca, em que é parte outorgante AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/
MF nº 01.840.291/0001-99, situada na Avenida Camilo de Holanda, 1097, Torre, nesta cidade, 
neste ato representada por MAURO BEZERRA DA SILVA, e parte outorgada SILVA & SANTOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

João Pessoa – PB, 24 de agosto de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 008/2016-SRP 
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda 
legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Eventual aquisição parcelada de materiais 
elétricos, destinados à manutenção dos prédios e iluminação pública do município, em sessão pública para abertura 
dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 10:00hs do dia 12/09/2016, na sede da Prefeitura 
Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez 
Távora –PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expe-
diente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Távora, 29 de Agosto de 2016
Suellen Diniz de Souza 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nossa Senho-

ra do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Setembro de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a 
execução dos serviços de ampliação das Escolas Municipais Horácio Montenegro e Carolina de Farias Pimental, 
bem como a construção de uma quadra de areia e parque infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - Cui-
tegi/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 26 de Agosto de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nossa Senhora 

do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Setembro de 2016, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução 
dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS e DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - PLANO DE 
TRABALHO Nº 782518/2013 - SICONV - 030616/2013 em Ruas na cidade de Cuitegi/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 26 de Agosto de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes participantes 
do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00010/2016, que as empresas AQ CONSTRUTORA LTDA – ME 
e POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP impetrou recurso contra o resultado da 
fase de habilitação. Fica intimado o licitante participante do processo, e neste mesmo ínterim fica aberto o prazo 
para interpor contra - razões, consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

São José do Bonfim/PB, 25 de agosto de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes partici-
pantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 000111/2016, que as empresas AQ CONSTRUTORA 
LTDA – ME e POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP impetrou recurso contra 
o resultado da fase de habilitação. Fica intimado o licitante participante do processo, e neste mesmo ínterim fica 
aberto o prazo para interpor contra - razões, consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

São José do Bonfim/PB, 25 de agosto de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes participantes 
do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00012/2016, que as empresas AQ CONSTRUTORA LTDA – ME 
e POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP impetrou recurso contra o resultado da 
fase de habilitação. Fica intimado o licitante participante do processo, e neste mesmo ínterim fica aberto o prazo 
para interpor contra - razões, consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

São José do Bonfim/PB, 25 de agosto de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes participantes 
do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00013/2016, que a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIM-
PEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP impetrou recurso contra o resultado da fase de habilitação. Fica intimado 
o licitante participante do processo, e neste mesmo ínterim fica aberto o prazo para interpor contra - razões, 
consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

São José do Bonfim/PB, 25 de agosto de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Cajazeiras -PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 943.869,38.

Cajazeiras - PB, 29 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-028/2015

PROCESSO Nº. 2016/024903 da SEMHAB
O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado de Julgamento 

das amostras dos Itens abaixo do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Gerente Administrativa e 
Financeira da SEMHAB, ficou constatado que: FORAM APROVADAS: As seguintes amostras apresentadas: Itens 
01, 15 e 17 pela empresa ALESSANDRA NUNES LORDS - ME, por cumprirem com as especificações contidas no 
Edital. FORAM REPROVADAS: As seguintes amostras apresentadas: itens 02, 13, 14 e 16 pela empresa ALES-
SANDRA NUNES LORDS - ME, por não cumprirem com as especificações contidas no edital. Diante do exposto o 
Pregoeiro convoca as empresas 2º classificadas no certame: HERCILIO PEDRO GOMES ME itens 02 e 016; WR 
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA item 13; e MOLEQUE ESPORTES COMERCIO LTDA - ME no item 
14, para apresentarem suas amostras no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 192/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016

OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL 
DA LIMPEZA URBANA.

      Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 192/2016, realizado na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 038/2016, apontou como vencedor o Sr. PEDRO FERNANDES DE SOUSA, inscrito no CPF: 
176.335.834-87, no valor total global de R$: 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais), classificado pelo critério 
de menor preço por ITEM, com fulcro no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
de 21 de Junho de 1993, ADJUDICO E  HOMOLOGO o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita/PB, 29 de Agosto de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Constitucional  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do Centro de Iniciação 
ao Esporte CIE - Modelo II. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RCA 
Construções Ltda - ME - Valor: R$ 2.801.787,99. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. A integra dos atos da sessão 
encontra-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3253-4080. 

Bayeux - PB, 29 de agosto de 2016
Maria do Carmo Pereira de França

Presidente Substituto da CPL

GENILSON LOPES RAMOS – CNPJ/CPF Nº 674.355.564-91  Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Operação  Nº 2043/2016, em João Pessoa 17 de 
agosto de 2016, prazo de 730 dias para atividades de: PUBLICIDADE VOLANTE; VW/KOMBI FURGÃO, PLACA 
GLP 8456/PB, EM TODO ESTADO DA PARAIBA – Município: UF:PB. PROCESSO Nº  2016-005213/TEC/LO-2859
 
GENILSON LOPES RAMOS – CNPJ/CPF Nº 674.355.564-91  Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Operação  Nº 2043/2016, em João Pessoa 17 de 
agosto de 2016, prazo de 730 dias para atividades de: PUBLICIDADE VOLANTE; VW/KOMBI FURGÃO, PLACA 
CGI-3568/PB, EM TODO ESTADO DA PARAIBA – Município: UF:PB. PROCESSO Nº  2016-005214/TEC/LO-2860
 
Eu, Jutay Menses Gomes, torna pública que requereu a SEMAM-Secretária de Meio Ambiente a Autorização para 
propaganda veicular eleitoral do veiculo MODELO Motocar MCA 200 ANO 2015 PLACA  KFX 5598.

Eu, Rodrigo Fagundes de Figueiredo Trigueiro, torna pública que requereu a SEMAM - Secretária de Meio Ambiente 
a Autorização para propaganda veicular eleitoral do veículo Marca/modelo VW/KOMBI, placa OEW 9645/PB.

MRV Engenharia e Participações S/A - CNPJ N° 08.343.492/0110-83 torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação N° 2282/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 
2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação do condomínio residencial com 198 unidades habitacionais ( 
Blocos C, E, G, I e J ) com sistema de esgotamento sanitário composto de estação de tratamento de esgotos - ETE, 
do tipo compacta, S/N, Portal do Sol, município: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2016-003437/TEC/LO-2303.

LUCIANO LIMA DE QUEIROGA, CPF nº 789.156.514-72, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de OPERAÇÃO para o imóvel comer-
cial/industrial construído no LOTE 10, da QUADRA 11, do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 
em Cabedelo/PB.

LUCIANO LIMA DE QUEIROGA,CPF nº 789.156.514-72, torna público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de INSTALAÇÃO nº 0201/2016, válida 
até 07/06/2017, para o imóvel comercial que será construído no LOTE 10, da QUADRA 11, do LOTEAMENTO 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em Cabedelo/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da Licença 
de Instalação N° 4041/2014, PROC. N° 2013-004041–Sistema de Abastecimento de Água = AC: 125,32m² = IT: 
5.521.316,67 = NE: 12 = L/ATV: EM TODA CIDADE = Município: PIANCÓ - UF: PB: Processo: 2016-005998/
TEC/LI-5040.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 
2184/2016 em João Pessoa, 23 de Agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água – SAA contemplando captação, adutora, reservatório apoiado, reservatório elevado, 
estação de tratamento de água – ETA (Q=30,1m³/h), estação elevatória de água tratada, rede de distribuição e 
ligações domiciliares. Na(o)- Município: BARAÚNA - UF: PB: Processo: 2016-004623/TEC/LI-4973.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2163/2016 em João Pessoa, 22 de Agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforço no Sistema 
de Abastecimento de Água da cidade de Conceição. Na(o)- Município: CONCEIÇÃO - UF: PB: Processo: 2016-
003952/TEC/LI-4923

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2164/2016 em João Pessoa, 22 de Agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de 
Adutora de Água Tratada no município de Carrapateira. Na(o)- Município: CARRAPATEIRA - UF: PB: Processo: 
2016-003951/TEC/LI-4922.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2165/2016 em João Pessoa, 22 de Agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de 
Adutora de Água Bruta de montagem rápida no município de Emas. Na(o)- Município: EMAS - UF: PB: Processo: 
2016-003944/TEC/LI-4919.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2166/2016 em João Pessoa, 22 de Agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgo-
tamento Sanitário em toda a cidade de São José de Piranhas. Na(o)- Município: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - UF: 
PB: Processo: 2016-002999/TEC/LI-4835.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA – CNPJ Nº 08.754.111/0001-03. Torna público que requereu a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.I Nº 648/2010/PROC. Nº 2010-001037=REVI-
TALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO QUEBRA-IT: 4.291.794,72 = AC: 1.367,33m²=NE: 06 = CENTRO=AREIA-
-PB- T. PUBLICAÇÃO. Processo: 2016-005846/TEC/LI-5036.

CESBRON KELLER ALMEIDA DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 048.860.164-99. Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2143/2016 em João Pessoa, 
22 de agosto de 2016 - Prazo: 70 dias. Para a atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL ELEITORAL - PLACA: 
MOP-0248/PB Na(o) -  EM TODA REGIÃO  Município:  BELEM – UF: PB.  Processo: 2016-005608/TEC/AA-3931.

SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 05.080.667/0001-65. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2000/2016 em 
João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio de Peças e Acessórios para 
Veículos Automotores Na(o)  RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA – Nº 129  Município:  BAYEUX – UF: 
PB.  Processo: 2016-004156/TEC/LO-2497.

SALOMÃO GOMES DE LIMA, CPF 027.511.644-12 torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Autorização para propaganda veicular eleitoral do veículo MODELO CORSA, ANO 1997, PLACA 
MNE-9716, João Pessoa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o seguinte resultado das propostas de preços das seguintes empresas: A empresa 
CONSTRUTORA SOARES LTDA ME, CNPJ nº 12.889.340/0001-02, apresentou proposta com o valor 
global de R$ 65.249,81 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reis e oitenta e um centavos), 
a empresa AQ CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ nº 03.196.316/0001-99, apresentou proposta com o 
valor de R$ 65.965,94 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos), sendo considerada vencedora a empresa CONSTRUTORA SOARES LTDA ME, CNPJ nº 
12.889.340/0001-02, com a proposta no valor de R$ 65.249,81 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta 
e nove reis e oitenta e um centavos). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, o 
processo será encaminhado ao Prefeito para fins de homologação/adjudicação. 

Olho D´água - PB, 26 de Agosto  de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 30 de agosto de 2016Publicidade
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