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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,239  (compra) R$ 3,240  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,100  (compra) R$ 3,440  (venda)
EURO   R$ 3,607  (compra) R$ 3,611   (venda)

l População da Paraíba se aproxima dos 4 milhões, diz IBGE. Página 5

l Matrícula dos convocados para a Polícia Militar começa hoje. Página 6

l Supremo rejeita queixa-crime de Cunha contra Jean Wyllys. Página 13

l Advogada Janaína Paschoal chora e pede perdão a Dilma. Página 14

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Governador Ricardo Coutinho foi ao 
aeroporto conversar com os alunos

ALTA

ALTA

09h47

21h56

0.2m

0.3 m

baixa

baixa

03h41

16h02

2.4m

2.3m

Cruz das Armas ganha 
avenida duplicada hoje

A obra de duplicação da Avenida Cruz das Armas será entregue às 17h pelo governador Ricado Coutinho e deve 
solucionar o problema de congestionamento em uma das principais vias de acesso ao centro de João Pessoa.  PÁGInA 5

Titular no ouro olímpico da 
seleção brasileira, paraibano 
foi vendido pelo Atlético-MG 
ao Hamburgo.  PÁGInA 8

Douglas Santos vai 
jogar em time alemão

ESPorTES

MP-Procon recomendou 
ontem a retirada imediata de 
remédios incluídos em lotes 
com irregularidades.  PÁGInA 7

Anvisa proíbe venda
de 49 medicamentos

ALErTA

FoTo: Secom-PB

Programa do Governo 
do Estado financia viagem 
de estudo de 50 alunos e 
três professoras da rede 
pública.  PÁGInA 3

Intercambistas do 
Gira Mundo viajam 
para o Canadá

EDuCAção

Avenida recebeu nova 
pavimentação, iluminação 
ornamental, calçadas, 
iluminação horizontal e vertical 
e faixas de pedestres

TrIMESTrE

A taxa de desemprego fechou o trimestre em 11,6%, pior resultado 
da série histórica da Pnad do IBGE, iniciada em 2012.  PÁGInA 19

Desemprego no 
País bate recorde Fo
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De mecânico e professor 
de Educação Física, Márcio 
Pontes tornou-se um dos 
mais promissores artistas 
plásticos da PB.  PÁGInA 9

Arte feita de 
fogo, sucata e 
muito talento

Márcio expõe no Centro Histórico

FoTo: Marcos Russo
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É, sem dúvida, a melhor maneira 
de assegurar a soberania do Brasil na 
exploração do pré-sal, a maior reserva 
de petróleo do mundo. Estamos nos re-
ferindo ao projeto, protocolado ontem 
na Câmara dos Deputados pela Fede-
ração Única dos Petroleiros (FUP), que 
sugere a realização de um plebiscito 
para decidir o futuro do pré-sal. Uma 
pergunta contida no projeto dá em-
basamento ao pedido: “Você concorda 
com a manutenção na Lei 12.351/10, 
que assegura à Petrobras a exclusivi-
dade na condução e execução de todas 
as atividades de exploração e produ-
ção do pré-sal e das áreas estratégicas 
de petróleo e gás?”.

De fato, é necessário que esta deci-
são seja concedida ao povo brasileiro, 
a quem pertence, de fato, toda a rique-
za existente nas camadas profundas 
dos nossos mares.

O projeto de lei de autoria do sena-
dor José Serra (PSDB), aprovado na co-
missão especial formada para debater 
o tema, se aprovado em Plenário será 
como um cheque em branco que os 
parlamentares estão entregando nas 
mãos de futuros governantes. Ele re-
tira da Petrobras a obrigatoriedade de 
participação na exploração de todas as 
bacias do pré-sal. Em outras palavras, 
a iniciativa privada, inclusive compa-
nhias estrangeiras poderiam adquirir 
cotas de exploração sem a participação 
da estatal brasileira. A quem interes-
sa entregar assim uma riqueza dessa 

magnitude à exploração do capital pri-
vado e internacional? Não seria um ato 
imprudente e temeroso este ao qual o 
projeto do senador tucano prevê?

A sugestão de plebiscito ganhou 
forma não somente pela participação 
de uma entidade representativa dos 
petroleiros, mas também pelo maciço 
apoio parlamentar que a sugestão an-
gariou no Congresso: a proposta é as-
sinada por 174 parlamentares, entre 
os quais os integrantes da bancada pe-
tista e de outros partidos.

Há que se ressaltar que a Petro-
bras, após a sucessão de escândalos 
de corrupção, está com sua imagem 
bem arranhada e perdeu grande valor 
de mercado, no âmbito internacional. 
Contudo, é uma empresa que ainda 
tem grande qualificação técnica, qua-
dros funcionais capacitados e o domí-
nio das tecnologias pertinentes para 
realizar a exploração de petróleo em 
águas profundas, onde os níveis de di-
ficuldade, obviamente, são maiores.

É justo, democrático, portanto, 
que o povo brasileiro dê a sua opinião 
sobre o que é melhor para a preserva-
ção e a exploração das nossas rique-
zas minerais, sobretudo quando se 
trata de um produto – Petróleo – tão 
importante para o desenvolvimento 
de uma nação. Deixar essa decisão 
apenas nas mãos do Congresso pode 
ser uma temeridade para os interes-
ses do Brasil. O petróleo é do povo! O 
petróleo é nosso!   

Editorial

O petróleo é nosso
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A SúmulA VInculAntE nº 13 E O nEpOtISmO

A coordenação jurídica da 
coligação “Campina Pensando 
Grande”, de Veneziano Vital 
(PMDB), enviou nota de escla-
recimento à coluna sobre irre-
gularidades apontadas pelo 
TCE na aplicação do dinheiro 
do Fundeb. Afirma que o TCE 
determinou que os recursos 
– R$ 3.649.701,29 – retor-
nassem à conta do Fundeb 
referentes ao período de ges-
tão de 2001 a 2004. Portan-
to, em gestão anterior a dele.   

O período em questão, aponta 
a nota da coligação do peeme-
debista, seria o das adminis-
trações Cássio Cunha Lima/
Cozete Barbosa. Sobre o pro-
cesso n° 02723, a nota afirma 
que “em nenhum momento do 
seu trâmite cita o ex-prefeito 
de Campina Grande Veneziano 
Vital”. O atual gestor, Romero 
Rodrigues (PSDB), foi multado 
em R$ 3 mil por descumprir 
decisão do TCE quanto à devo-
lução dos recursos ao fundo.

Candidato a prefeito de 
Campina Grande, David 
Lobão (PSOL) propõe a 
construção de um forró-
dromo em área central 
da cidade, local em que 
seriam realizados desfiles 
de quadrilhas juninas, nos 
moldes do que ocorre com 
as escolas de samba ca-
riocas. As ‘escolas juninas’ 
fariam desfiles temáticos, 
com o apoio musical de um 
‘forró-enredo’.

JEOVá SAI DA cOmISSÃO DAS águAS: “FAltA ApOIO”
E Jeová Campos (PSB) não é mais presidente da Comissão Parlamentar das Águas da AL-PB. Re-
clamando do não engajamento da bancada federal na luta pelos recursos hídricos da Paraíba, ele 
anunciou ontem sua renúncia. A ascensão de Michel Temer, que teria reduzido seu poder de articu-
lação em favor da transposição, foi outro motivo alegado. Assume o posto Renato Gadelha (PSC).

AÇÃO DE ImpRObIDADE
FAltA DO ‘bRt’

O prefeito Luciano Cartaxo (foto) negou, em recente debate na televisão, que tenha praticado ne-
potismo na prefeitura de João Pessoa ao nomear sua irmã, Célia Maria Cartaxo Pires de Sá, para 
cargo comissionado na Secretaria de Saúde. Documento divulgado ontem mostra que a nomeação 
ocorreu em setembro de 2013, data em que a portaria 1733 foi publicada no Semanário Oficial 
da prefeitura. A assessoria jurídica da coligação do prefeito afirma que a acusação de nepotismo 
é “absurda”, e alega que a irmã dele é funcionária concursada, o que no entendimento dos seus 
advogados lhe darIa o direito de exercer a função. A chamada Súmula Vinculante 13, do STF, diz 
que “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau...viola a Constituição Federal”. Porém, não é conclusiva ou clara quanto à nomeação 
de servidor efetivo para cargos em comissão. A mais alta Corte do país somente ressalva a excep-
cionalidade de tais casos em seu Regimento Interno. Porém, juízes de todo o país são obrigados a 
considerar a súmula como instrumento normativo quando da ocorrência de julgamentos. E esta é 
objetivamente clara quanto ao tema em questão.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o

“O conselheiro Fernando Catão consta-
tou irregularidades que comprometiam 
a lisura da licitação”. De Charliton Ma-
chado (PT), refutando justificativa da 
prefeitura de João Pessoa segundo a 
qual o BRT não saiu do papel por falta 
de verbas do Governo Federal. “Temos 
a comprovação de que a não existência 
de um BRT na nossa cidade não é culpa 
do governo, e sim incompetência da 
gestão municipal”. 

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Ontem, a coligação ‘Trabalho de Verdade’, 
da candidata Cida Ramos (PSB), protocolou 
Ação de Improbidade Administrativa contra 
o prefeito Luciano Cartaxo. No documento 
entregue à Comissão de Combate aos Crimes 
de Responsabilidade e à Improbidade Admi-
nistrativa, do Ministério Público Estadual, a 
coligação alega a existência de nepotismo na 
prefeitura de João Pessoa.

O que fizeram de D. Pedro?

De qualquer modo, meus confrades, 
já melhorou muito. A presidente eleita 
não precisou sair por efeito do arsênico 
nem de sangrar o coração valente como o 
predecessor maior da política trabalhista 
no agosto de sessenta e dois anos atrás.

Já melhorou muito, amigo Gesteira! 
Em 1954, com um coração novinho em 
folha, o impacto do tiro no meu e no co-
ração do país redundou em choro. Getúlio 
resolveu sangrar sozinho, evitar que a tra-
gédia vazasse além do 1º andar do Palácio 
do Catete. 

Não foi um tiro em vão, impediu ou 
frustrou o pior. O que não conseguiu Gou-
lart, escapando para o exílio por temer 
que as hostes em luta ideológica feroz, 
conflagradas na região do açúcar da Pa-
raíba e de Pernambuco, prosperassem na 
revolução armada. Fuga inócua, pois mes-
mo vencedoras, as tropas da casa-grande 
saíram lavrando o terror, prendendo e 
matando, estourando bombas, cometen-
do enforcamentos, e o pior, fazendo as 
criaturas desaparecerem, como os funda-
mentalistas de fundo econômico-religio-
so ao poente da Europa.

Melhorou muito, confrade Ricco. A 
deposição, agora, é democrática, sem dor 
física, sem pancada, sem corda no pesco-
ço como a que aplicaram em Herzog. A 
conspiração dispensa subterrâneos, fun-
do de casernas. Ela se arma, se desenvol-

ve e se concretiza sob as luzes do parla-
mento, bandeira hasteada, sub-reptícia 
na origem e escancarada na execução. A 
governante a ser deposta sobe ao patíbu-
lo, tem direito a defesa com a paz apa-
rente dos que a elegeram a cuidar dos 
afazeres de rotina. 

Quer melhor do que isso, Galvão? 
É a democracia política que atingi-

mos, juntando o Ulisses do Congresso 
libertador de 88 ao Eduardo Cunha do 
parlamento desacreditado de hoje. Resta 
saber se os beneficiários do projeto de 
democracia social, aberta com a decisão 
elementar de não deixar um só brasileiro 
na fome, vão se limitar a queimar pneus 
nas  avenidas centrais. 

Em plena seca no Sertão, vi uma ca-
sinha isolada na vastidão semiárida que 
nos recebeu com água de poço artesiano 
e café passado na hora com outras bonan-
ças: a de um armário rústico com o feijão, 
o arroz, o açúcar, o fubá que a economia 
rural sertaneja não podia prover. O bene-
fício minou fundo nos confins ancestrais 
dos Loureiros do compadre Franciraldo. 
Privada desse inverno sem chuva, será 
que a mulherzinha vai fazer como um 
personagem das NOTAS DO MEU LUGAR a 
quem perguntaram como vira a queda de 
Getúlio? Que Getúlio, indagou. O governo 
do Brasil, explicaram. 

“E o que fizeram de D. Pedro?”

É a democracia política que atingimos, juntando o ulisses do congresso 
libertador de 88 ao Eduardo cunha do parlamento desacreditado de hoje.”
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Ricardo acompanha embarque 
dos selecionados no Gira Mundo 
Programa de intercâmbio 
representa um investimento 
de R$ 2,5 mi na educação

O governador Ricardo 
Coutinho participou, na ma-
nhã dessa terça-feira (30), 
no Aeroporto Internacional 
Castro Pinto, da solenidade 
de embarque dos alunos e 
professoras da Rede Esta-
dual de Ensino selecionados 
no Programa Gira Mundo, 
que irão fazer um intercâm-
bio no Canadá. O Gira Mundo 
representa um investimento 
na ordem de R$ 2,5 milhões 
na educação paraibana. As 
aulas do intercâmbio come-
çam no dia 8 de setembro.

Na ocasião, Ricardo con-
versou com os alunos e pais 
de estudantes selecionados 
para esta primeira edição 
do Gira Mundo e ressaltou 
a importância da educação 
como meio de transformar 
o futuro dos jovens. “Esse 
programa inovador traz um 
avanço gigantesco para a 
educação no nosso Estado. É 
um sonho de todos eles que 
está sendo realizado. Isso 
também era um desejo meu 
há alguns anos porque tenho 
a consciência do poder do 
ensino na vida dos jovens. 
Uma porta desta aberta para 
o exterior pode mudar a vida 
destes estudantes que terão 
a noção de outra cultura, vão 
dominar a Língua Inglesa e 
adquirir inúmeros conheci-
mentos. Fico muito orgulho-
so com o Gira Mundo, um 
programa que eleva a au-
toestima dos estudantes da 
rede pública que agora têm 
educação de qualidade. Eu 
já estou ansioso para recebê
-los após o intercâmbio tra-
zendo uma bagagem cheia de 
novas experiências”, frisou.

Ricardo também lem-
brou que, em setembro, o 
Gira Mundo continua com a 
edição voltada para os pro-
fessores. “No próximo mês, 
vamos fazer o embarque dos 
20 professores selecionados 
para a edição do programa 
na Finlândia, país que tem 
um dos melhores sistemas 
educacionais do mundo. E 

em 2017, vamos ampliar o 
Gira Mundo com edições em 
países de Língua Portuguesa 
e Espanhola”, pontuou.

Dos 800 alunos que fo-
ram escolhidos para um cur-
so preparatório, por meio 
das médias obtidas nas disci-
plinas de Inglês, Matemática 
e Português, além de outros 
testes, 50 foram seleciona-
dos e seguem para o Canadá. 
As três professoras selecio-
nadas tiveram as melhores 
médias obtidas nas turmas 
do curso preparatório para 
o exame TOEIC. Elas vão vi-
venciar novas práticas peda-
gógicas que proporcionarão 
o aperfeiçoamento profissio-
nal, em escolas de nível mé-
dio do Canadá. 

A iniciativa do Gover-
no do Estado vai propiciar 
experiências práticas no 
desenvolvimento de Língua 
Estrangeira e interações com 
outras culturas. “Hoje é um 
dia especial, porque estamos 
embarcando os 50 alunos 
selecionados na primeira 
edição do Gira Mundo. Os 
alunos estão com uma expec-
tativa muito grande, já que se 
trata de uma experiência que 
vai transformar a vida deles. 
E ao voltarem eles irão com-
partilhar os conhecimentos 
adquiridos no Canadá. Es-
tes estudantes fazem parte 
de um marco da educação 
na Paraíba. Em um momen-
to em que muitos estados 
cortam verbas para a rede 
pública de ensino, a Paraíba 
investe e traz esse programa 
inovador”, observou o secre-
tário da Educação, Aléssio 
Trindade.

O coordenador do Gira 
Mundo, Thulio Serrano, expli-
cou que a coordenação do pro-
grama vai viajar com os alunos 
e passará dez dias orientando 
e organizando as instalações 
dos selecionados. “Vamos visi-
tar as casas das famílias onde 
os estudantes vão ficar duran-
te o intercâmbio, também co-
nhecer as escolas, ver o currí-
culo e toda a parte pedagógica 
que será aplicada no ensino. 
Deixaremos os alunos bem 
encaminhados e ambientados 
no Canadá”, afirmou.

Governador conversou com alunos e pais e ressaltou a importância da educação como meio de transformar o futuro dos jovens

Algumas das maiores auto-
ridades e especialistas do País 
em previsão e mudanças climáti-
cas, em abastecimento e gestão 
dos recursos hídricos, participam 
nestas quinta e sexta-feira (1 e 2) 
do seminário “A Crise Hídrica no 
Semiárido Paraibano”, promo-
vido pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba. As palestras e 
debates acontecerão, pela ma-
nhã e à tarde, no Auditório Cel-
so Furtado do Centro Cultural 
Ariano Suassuna, pertencente 
ao TCE-PB.

Realizado em cooperação 
com a Universidade Federal 
da Paraíba-UFPB, Universida-
de Federal de Campina Grande 
-UFCG e Estadual da Paraíba
-UEPB, o evento abre a progra-
mação de palestras e debates 
às 9:10h, abordando “As Mu-
danças Climáticas em seu Signi-
ficado para o Desenvolvimento 

do Nordeste do Brasil”.
A exposição do tema será 

feita por Paulo Nobre, climato-
logista do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais e que foi, até 
ano passado, o coordenador da 
Rede Brasileira de Pesquisas em 
Mudanças Climáticas Globais Rede 
Clima.

Doutor em Meteorologia 
pela University of Maryland, 
com pós-doutorado pela Co-
lumbia University - ambas uni-
versidades americanas-, hoje ele 
coordena o desenvolvimento do 
Modelo Brasileiro do Sistema 
Terrestre-BESM, do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Cli-
máticos/Inpe.

A segunda palestra, às 10h, 
com o tema ‘Anatomia da seca 
no Nordeste e previsão climáti-
ca sazonal’, será ministrada por 
Lincoln Muniz Alves, também 
doutor e pesquisador, desde 

2010, do Grupo de Mudanças 
Climáticas do Inpe.

Com experiência na área de 
Geociências, com ênfase em Cli-
matologia, Lincoln Muniz parti-
cipa atualmente de vários proje-
tos de pesquisa com instituições 
brasileiras, inglesas, francesas e 
americanas.

Para o presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha Lima, 
que abre o evento às 8:30h, o se-
minário constitui uma oportuni-
dade importante para a região 
Nordeste, “pela possibilidade de 
apontar caminhos e alternativas 
para os principais problemas do 
Semiárido, a exemplo da gestão 
e qualidade das águas, do abas-
tecimento, e da expectativa de 
chegada da água da Transposi-
ção”.

O corregedor do TCE, con-
selheiro Fernando Catão - que 
idealizou o evento e é um dos 

responsáveis pelas articulações 
que trazem a João Pessoa os es-
pecialistas de renome nacional e 
internacional -, fará um resumo 
dos processos de Auditoria Ope-
racional por ele coordenados 
nas Várzeas de Sousa e no siste-
ma de abastecimento d’água de 
João Pessoa.

Durante a abertura oficial, 
também usarão da palavra o 
conselheiro Marcos Costa, que 
coordena a Escola de Contas do 
TCE – responsável pela organiza-
ção do seminário no âmbito da 
Corte -, o assessor do Tribunal de 
Contas da União na Paraíba, An-
dré Delgado de Souza, e o pro-
fessor Heber Pimentel Gomes, 
que na sexta-feira dará palestra 
com o tema “ Adutoras Com-
plementares: Litoral/Agreste e 
Monteiro/Gravatá.

O seminário permitirá dis-
cussões, também, sobre outros 

assuntos importantes, como: “A 
Qualidade da Água Atual dos 
Reservatórios de Abastecimento 
do Estado da Paraíba”; “Gestão 
dos Recursos Hídricos das Bacias 
do Semiárido Paraibano”; “Ex-
pectativa da Chegada da Água 
da Transposição aos Reservató-
rios do Semiárido Paraibano”; e 
“Soluções Alternativas ao Abas-
tecimento da Cidade de Campi-
na Grande”.

Também fazem parte, ain-
da, da mesma programação, 
debates sobre “Alternativa para 
a Não Chegada das Águas da 
Transposição Antes do Colapso 
Total da Atual Capacidade do 
Reservatório Epitácio Pessoa”, e 
“Planta de Reuso de Águas Resi-
duárias”.

O evento permanece com as 
inscrições abertas ao público por 
meio do portal do TCE, no ende-
reço portal.tce.pb.gov.br.

TCE-PB discute crise hídrica no Semiárido paraibano
amanhã e sexta-feira

“Sempre incentivei meu filho para esse programa”
“A expectativa é mui-

to grande, porque estamos 
agora todos reunidos para o 
embarque pro Canadá, rumo 
a esta experiência única pro-
porcionada pelo Governo do 
Estado. Agradeço por este 
incentivo para a educação da 
Paraíba”, disse a professora 
Solanielly Cruz, da Escola Es-
tadual Horácio de Almeida, 
em João Pessoa.

O estudante José Venân-
cio, da cidade de Várzea, foi 
acompanhado pela mãe para 
o embarque ao Canadá. “Eu 
tenho apenas 15 anos e esta 
é uma oportunidade de rea-
lizar um sonho. Sempre gos-
tei muito da Língua Inglesa e 
conseguir essa chance de ir 
ao Canadá é maravilhoso. Es-
tou com um pouco de receio 
por se tratar de algo novo, 
mas sei que vai dar tudo cer-
to se Deus quiser”, disse, an-
sioso. 

A professora Gilvanei-
de de Oliveira é mãe do José 

Venâncio e foi se despedir 
do filho. “Sempre incenti-
vei meu filho a lutar para 
passar nesse programa. Ele 
é muito dedicado, gosta de 
inglês e é um orgulho pra 
nossa família ver que ele vai 

estudar no Canadá. Já estou 
emocionada com a parti-
da dele, mas sei que é uma 
chance de crescimento para 
o futuro do meu filho”, falou 
emocionada.

“Esse foi um projeto mui-

to bem elaborado pelo Gover-
no do Estado. Nunca imaginei 
ter esta oportunidade. Estou 
super feliz e vou aproveitar 
ao máximo esse período no 
Canadá”, pontuou a estudan-
te Nicole Gouveia. 

Estudante José Venâncio, de 15 anos, ao lado da mãe: ele é um dos 50 selecionados do programa

fotos: Secom-PB
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Políticas

Prefeito é acusado de 
improbidade pelo MPF

Foto: Mnonononono

A ação atinge também 
um ex-prefeito e mais três 
pessoas em Monte Horebe

AGENDA DoS CANDIDAtoS
(JoÃo PESSoA)

6h - Adesivagem e panfletagem
11h - Reunião no Distrito Industrial
14h - Reunião com a direção da Abrasel
15h - Reunião com catadores e catadoras 
de resíduos sólidos, na Avenida Epitácio 
Pessoa, 621, no Bairro dos Estados 
18h - Plenária com o candidato a vereador 
Léo Bezerra, no Jardim Planalto 
19h - Caminhada no bairro de Jaguaribe, 
com concentração na Rua Generino Maciel,  
em frente ao Mercado de Jaguaribe
20h - Plenária com o candidato a vereador 
João dos Santos, no bairro de Mandacaru

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (Pt)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

9h - Pit Stop no cruzamento das Ruas 
João Moura e Miguel Couto
11h – Participação no Fórum de Controle 
da Dependência Química de Campina 
Grande - Ato Público “Mídia e Dependên-
cia Química”, no auditório do Centro de 
Tecnologia Educacional Severino Lopes
15h23 – Caminhada no bairro do Pedregal
18h – Entrevista para o portal Mania Mix

8h – Despachos administrativos e vistoria 
de obras
12h – Adesivagem na esquina da Avenida 
Floriano Peixoto com a Rua Rui Barbosa 
(atrás das Damas)
15h – Ação na Pedreira do Catolé, com 
concentração na esquina da Rua Padre 
Nóbrega com a Rua Vigário Calixto
19h – Reunião com Kleber Cabral e lide-
ranças do candidato a vereador, no Posto 
GS, na Avenida Argemiro de Figueiredo
20h – Participa do lançamento da candida-
tura a vereador de Gildo, na Alfa Festas, na 
Rua Luiza Soares, no bairro Alto Branco

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

Manhã - Atividades parlamentares
13h – Entrevista para a Rádio Correio
13h50 – Entrevista para o programa 
Correio Debate 
15h40 – Caminhada no bairro do Jere-
mias, com concentração na Rua 15 de 
Novembro
19h – Reunião com equipe de campanha

Não informou a agenda.

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Visita à Feira do Gado
11h – Participação no Fórum de Contro-
le da Dependência Química de Campina 
Grande - Ato Público “Mídia e Dependência 
Química”, no auditório do Centro de Tec-
nologia Educacional Severino Lopes
15h15 Caminhada no bairro Santo Antônio, 
com concentração na esquina das Rua 
Santo Antônio com a Rua Silva Jardim
19h15 Encontro com lideranças

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

9h – Recebimento de propostas sobre 
Mídia e Dependência Química no Centro de 
Tecnologia Educacional Severino Lopes
12h – Entrevista para a Rádio Campina FM
14h - Gravação de Guia Eleitoral
19h – Participação no Seminário 
“Conjuntura e Degradação dos Direitos 
Sociais”

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Sousa (PB) 
ajuizou ação de improbida-
de administrativa contra a 
prefeita de Monte Horebe 
(PB) e candidata a reeleição, 
Cláudia Aparecida Dias, o ex
-prefeito Erivan Dias Guarita 
e mais 3 pessoas, por envol-
vimento em esquema fraudu-
lento com relação a recursos 
destinados ao São João do 
município, em 2010.

A ação também é contra 
Maristela de Souza Falcão 
e os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
(CPL), em 2010, Erivaldo 
Jacó de Sousa e Erisvaldo Al-
ves da Silva, além da empre-
sa Maristela de Souza Falcão 
- ME, conhecida como Stella 
Produções.

Todos respondem por 
crime de fraude licitatória. 
Já Erivan responde, ainda, 
por desvio de recursos pú-
blicos e omissão na presta-
ção de contas.

O MPF pede a conde-
nação dos envolvidos nas 
sanções previstas no artigo 
12, incisos I (improbidade 

que proporcionou enrique-
cimento ilícito), II (impro-
bidade que causou prejuízo 
aos cofres públicos) e III 
(improbidade que feriu os 
princípios da administração 
pública) da Lei nº 8.429/92, 
com ressarcimento do dano 
material, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicita-
mente ao patrimônio, perda 
da função pública, suspen-
são dos direitos políticos por 
dez anos, pagamento de mul-
ta civil no valor de três vezes 
o valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou credi-
tícios, direta ou indiretamen-
te, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos.

Fraude licitatória
O Município de Monte 

Horebe, sob gestão de Erivan 
Dias Guarita, firmou o Convê-
nio n° 735297/2010 com o 
Ministério do Turismo, no va-
lor total de R$ 100 mil, para 
promover as festividades de 
São João. Para executar o con-
vênio, a prefeitura contratou 
a empresa Stella Produções, 
mediante o Procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação 

nº 002/2010. No entanto, a 
empresa não comprovou ter 
relação de exclusividade com 
nenhuma das bandas respon-
sáveis de prestar serviços no 
evento - apresentando tão 
somente “Cartas de Exclusi-
vidade” referente às bandas 
“Forró na Tora” e “Saia Ro-
dada”, válidas para um único 
dia, bem como Contrato de 
Prestação de Serviços com 
exclusividade, igualmente vá-
lido apenas para o dia da rea-
lização do evento.

Conforme a ação, o pro-
cesso de inexigibilidade “não 
passou de um simulacro pra-
ticado com objetivo de confe-
rir aparente legalidade à con-
tratação direta da empresa 
Stella Produções”.

Além de Erivan, a fraude 
licitatória teve a participa-
ção da então presidente da 
CPL, Cláudia Aparecida Dias, 
atual prefeita de Monte Hore-
be, bem como dos membros 
Erivaldo Jacó de Sousa e Eris-
valdo Alves da Silva, e Maris-
tela de Souza Falcão. Ainda 
segundo a ação, a conduta 
dos envolvidos “causou ine-
quívoco prejuízo aos cofres 
públicos federais, posto que, 
se fossem contratados os em-
presários exclusivos dos ar-
tistas ou fosse realizada con-

tratação direta, não haveria 
qualquer intermediário a ser 
remunerado na negociação”.

Desvio de recursos
Além da inexibilidade 

ilegal, Erivan Dias Guarita 
cometeu ato de improbidade 
administrativa pela omissão 
na prestação de contas e pelo 
desvio de recursos públicos 
federais. De acordo com pa-
recer técnico do Ministério do 
Turismo, o então prefeito Eri-
van Dias Guarita não compro-
vou a correta destinação do 
dinheiro repassado pelo con-
vênio, referente ao valor de 
R$ 35 mil, sendo R$ 48.828,50 
em valores atualizados.

Na próxima sexta-feira (2), 
a Defensoria Pública da Paraíba 
realiza eleições para novos cinco 
conselheiros, membros do Conse-
lho Superior da instituição para 
o biênio 2016/2018.  Todos os de-
fensores públicos da ativa estão 
convocados a comparecer a sede 
administrativa, em João Pessoa, 
no horário das 8h às 17h. O aces-
so à sala de votação será pela Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, nº 
168, Tambiá. A apuração dos vo-
tos será iniciada assim que a vota-
ção acabar.

Quinze defensores públicos 
concorrem às cinco vagas eletivas 
para membros do Conselho Supe-
rior da Defensoria Pública da Pa-
raíba. A lista definitiva foi publi-
cada no Diário Oficial do Estado 

no último dia 26. De acordo com o 
presidente da Comissão Eleitoral, 
Argemiro Queiroz de Figueiredo, 
cada defensor público pode votar 
em até cinco nomes da lista de 
candidatos. O voto será considera-
do nulo, se o defensor ultrapassar 
cinco indicações.

São candidatos os defensores 
públicos Ângela Maria Dantas L. 
Abrantes, Antônio Rodrigues 
de Melo, Benedito de Andrade 
Santana, Cardineuza de Oliveira 
Xavier, Dirceu Abimael de Souza 
Lima, Eduardo Martinho Gue-
des Pereira, Fábio Liberalino da 
Nóbrega, Francisca de Fátima 
Pereira Almeida Diniz, Francisco 
Freire F. Filho, Iricelma Bezerra 
Cavalcanti de Albuquerque, Jai-
me Ferreira Carneiro, José Alípio 

Bezerra de Melo, Otávio Gomes 
de Araújo, Rizalva Amorim de 
Oliveira Sousa e Ryveka Campos 
Martins Bronzeado.

A eleição para a formação do 
Conselho Superior da Defensoria 
Pública será conduzida, presidida 
e apurada pela Comissão Eleito-
ral constituída por três defenso-
res públicos: Argemiro Queiroz de 
Figueiredo (presidente), Gilberto 
Magalhães da Silva (1º secretário) 
e Diana Rangel Piccoli (2ª secre-
tária).  O voto dos defensores em 
exercício da profissão é obriga-
tório de acordo com Lei Comple-
mentar Estadual nº 104 de maio 
de 2012. Os defensores que não 
votarem terão que justificar a au-
sência à Comissão Eleitoral no pra-
zo de 30 dias.

Conselho Superior faz eleição nesta 
sexta para escolha de integrantes

DEFENSoRIA PÚBLICA

O presidente da 2ª Câ-
mara do Tribunal de Contas 
da Paraíba, conselheiro Ar-
nóbio Alves Viana, sugeriu, 
durante a sessão ordinária 
dessa terça-feira (30), que 
a Corte de Contas relacione 
todas as empresas privadas 
que estejam envolvidas em 
fraudes nos processos de li-
citação julgados irregulares 
pelo TCE, e passe a conside-
rar a inidoneidade daquelas 
que tenham sido – reiteradas 
vezes, condenadas a ressar-
cir valores aos cofres públi-
cos. O conselheiro adiantou 
que vai levar a proposta ao 

Pleno da Corte para análise e 
regulamentação.

A manifestação de Arnó-
bio Viana foi decorrente da 
análise de um processo de 
inspeção em obras públicas, 
sob a relatoria do conselhei-
ro André Carlo Torres Pontes. 
A matéria envolve a Prefeitu-
ra Municipal de Marizópolis, 
na gestão do prefeito José 
Vieira da Silva. O relator lis-
tou várias empresas envolvi-
das em licitações relativas a 
obras de esgotamento sani-
tário, ampliação de escolas, 
reformas e pavimentação de 
ruas, citando as empresas 

Compac Ltda, Constrói Mate-
riais e Serviços e Construser 
Construções, responsabiliza-
das por irregularidades nos 
processos analisados.

A 2ª Câmara agendou 
59 processos – na maioria 
atos e registros de aposen-
tadoria. Foram considera-
das regulares as contas do 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do 
Piancó (2013) e do Instituto 
de Previdência dos Servido-
res de Santa Cruz (2012), 
assim como os procedimen-
tos licitatórios da Secretaria 
de Estado da Administração 

e das prefeituras de Emas, 
Barra de São Miguel e Pe-
dras de Fogo.

As sessões da Segunda 
Câmara Deliberativa do TCE 
começam às 9h, sempre nas 
terças-feiras. Formaram o 
colegiado, além do presi-
dente, conselheiro Arnóbio 
Alves Viana, os conselheiros 
André Carlo Torres Pontes, 
Nominando Diniz Filho e os 
substitutos Antônio Cláudio 
Silva Santos e Oscar Mamede 
Santiago Melo. Atuou no Mi-
nistério Público de Contas o 
subprocurador Manoel Antô-
nio dos Santos Neto.

TCE sugere inidoneidade para as 
empresas envolvidas em processos

LICItAÇÕES FRAUDULENtAS

“Parecer técnico 
do Ministério do 
Turismo, o então 
prefeito Erivan 
Dias Guarita não 
comprovou a 
correta destinação 
do dinheiro”
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A duplicação da Avenida 
Cruz das Armas, na capital, 
será inaugurada hoje, às 17h, 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho. Com recursos próprios, 
o Governo do Estado investiu 
R$ 6 milhões na obra. A prin-
cipal porta de entrada que 
dá acesso ao centro de João 
Pessoa e a dezenas de bairros 
recebeu nova pavimentação, 
canteiro central, iluminação 
ornamental, sinalização hori-
zontal e vertical, faixas de pe-
destres, iluminadoras e novos 
semáforos nas proximidades 
da feira livre. 

A avenida, com quase 4 
km de extensão, se inicia na 
BR-101 e vai até a Praça Bela 
Vista, na divisa com o Bairro 
de Jaguaribe. No trecho du-
plicado, com extensão de 1,5 
km, ligando o cruzamento da 
Avenida Coronel Adolfo Massa 
ao Viaduto de Oitizeiro, ainda 
foram executados remaneja-
mento de serviços públicos, 
terraplenagem, recapeamento 
em concreto asfáltico e am-
pliação do sistema de drena-
gem. A construtora Fênix foi a 
responsável pela execução das 
obras, que beneficiam direta-
mente 750 mil habitantes.

Na semana passada, o 
governador inspecionou o tra-
balho, que tem supervisão do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER), e conversou 
com operários, comerciantes 
e pessoas que residem na área 
há vários anos. Com a dupli-

Principal via do bairro será 
entregue pelo governador 
Ricardo Coutinho às 17h

Duplicação é inaugurada hoje 
AVENIDA CRUZ DAS ARMAS

cação, comerciantes do local 
acreditam na valorização do 
comércio, principalmente com 
a chegada de novos investi-
mentos. Na área duplicada 
existem supermercados, lojas 
de eletroeletrônicos, frigorífi-
cos, um mercado público que 
funciona nos fins de semana, 
uma igreja evangélica, entre 

outros negócios.
Cruz das Armas, um dos 

bairros mais antigos de João 
Pessoa, possui agências bancá-
rias da Caixa Econômica Fede-
ral, Santander, Bradesco, Itaú 
e Banco do Brasil, dois mer-
cados públicos, um estádio 
de futebol, uma maternidade, 
Cartório de Registro Civil, uma 

delegacia distrital, uma igreja 
católica e várias de outras re-
ligiões e um hospital infantil, 
além de lojas comerciais e um 
quartel do Exército Brasileiro.

Considerado um dos prin-
cipais corredores de transpor-
te público, o bairro é servido 
por cerca de 15 linhas de ôni-
bus que ligam Cruz das Armas 

aos demais bairros, inclusive 
a orla marítima. Com a inter-
venção do Governo do Estado, 
o problema de congestiona-
mento e atraso dos ônibus está 
sendo superado.

Obra anterior
A última intervenção 

da Prefeitura de João Pessoa 

na Avenida Cruz das Armas 
aconteceu na gestão do então 
prefeito Hermano Almeida. 
Até então conhecida como o 
“caminho para Recife”, entre 
1977 e 1978, a avenida passou 
por uma intervenção. Naquela 
época recebeu jardinagem na 
divisão das vias duplicadas e 
recapeamento asfáltico. 

Governo do Estado investiu mais de R$ 6 milhões na duplicação da avenida, qua recebeu nova pavimentação, canteiro central, iluminação ornamental e novos semáforos

Paraíba tem 
quase 4 milhões 
de habitantes, 
segundo IBGE

A Paraíba está se aproxi-
mando dos 4 milhões de habi-
tantes, faltando menos de 500 
pessoas para alcançar esse 
número. É o que consta nos 
dados divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Em 1º 
de julho deste ano, a população 
registrou 3.999.415 habitantes. 

Ano passado, a população 
era de 3.972.202, o que equiva-
le a um aumento de 0,69%. Em 
2011, a população da Paraiba 
era de 3.791.315. De acordo 
com os dados, a população de 
João Pessoa, em apenas um 
ano, passou de 791.438 pes-
soas para 801.718 habitantes, 
o que representa um aumento 
de 1,30%.  

Em Campina Grande, 
segunda cidade mais popu-
losa do estado, em um ano, o 
número de pessoas passou 
de 405.072 para 407.754, o 
que significa um aumento de 
0,66%.

Os dados divulgados pelo 
IBGE mostram que 52 municí-
pios da Paraíba diminuíram a 
população, entre eles, Alagoa 
Grande, Areia e Itabaiana. O 
município de Parari, na região 
do Cariri, é o de menor núme-
ro de habitantes, com apenas 
1. 782.

Segundo as estimativas 
de população, em 1º de julho 
deste ano o Brasil contava com 
206,1 milhões de habitantes, 
distribuídos pelos 5.570 mu-
nicípios que compõem as 27 
unidades da Federação. (CF)

Agricultores de 
Vieirópolis têm 
incentivo da 
Gestão Unificada

A produção de hortaliças 
em escala comercial mesmo 
em pequenas áreas, com a as-
sistência técnica da Emater, 
tem se constituído em uma ini-
ciativa que garante renda para 
as famílias agricultoras. Um 
exemplo de sucesso acontece 
na Comunidade São Vicente, 
no município de Vieirópolis, 
no Sertão, próximo à Sousa, 
onde em um hectare um grupo 
de três irmãos produz 1.500 
quilos de hortifrutigranjeiros 
por semana, com irrigação por 
microaspersão.

Em todos os municípios 
paraibanos, a Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater (GU) 
presta assistência técnica e 
acompanhamento continuado, 
visando proporcionar opor-
tunidade para que as famílias 
possam ter sua própria renda.

Na Comunidade São Vi-
cente, os agricultores familia-
res Egnaldo de Oliveira, Eudes 
de Oliveira e José Ernesto de 
Oliveira produzem alface, co-
entro, espinafre, hortelã, salsa, 
berinjela, cebolinha, pimenta 
de cheiro, pimentão, couve-
-folha, tomate, quiabo, maxixe, 
maracujá, couve flor e feijão.

A produção é comercia-
lizada em Sousa, Vieirópolis,  
Uiraúna e até em Tenente Ana-
nias no Rio Grande do Norte.  O 
trabalho tem assessoramento 
dos extensionistas rurais Ma-
noel Chagas de Oliveira e José 
Lopes Martins.

Artesãs de projetos atendidos pelo 
Procase participam de exposição

Quatro artesãs que 
fazem parte de projetos 
produtivos atendidos pelo 
Procase participam de uma 
exposição na Universida-
de Federal da Paraíba a 
partir de hoje, durante o 
Seminário ‘O Futuro do De-
senvolvimento: o Brasil, o 
Nordeste e a estratégia de 
arranjos locais’. Elas irão 
expor e comercializar pe-
ças em renda renascença, 
tapeçaria e crochê, que são 
feitas em associações de 
artesãos nos municípios de 
São João do Tigre, Gurjão 
e Boqueirão. A exposição 
acontece na área de vivên-
cia do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas, na UFPB.

Os produtos que serão 
expostos fazem parte dos 
projetos que recebem fi-
nanciamento do Procase, a 
exemplo da renda renascen-
ça desenvolvida na comu-
nidade de Cacimbinhas, em 
São João do Tigre. Cerca de 
50 rendeiras fazem parte do 
Centro de Comercialização 
e Produção das Rendeiras 
Porcina Francisca da Cos-
ta, que recebeu um investi-
mento de R$ 300 mil para a 
construção da sede da cha-
mada ‘Casa das Rendeiras’.

Do município de Gur-
jão serão expostas peças 
em tapeçaria oriundas da 

SEMINÁRIO NA UFPB

Associação dos Artesãos e 
Tapeçaria de Gurjão. Já do 
município de Boqueirão 
serão expostas peças em 
crochê, feitas por artesãos 
da Associação dos Morado-
res do Marinho. “Ficamos 
muito felizes em ver que o 
apoio do Procase vem ge-

rando frutos cada vez me-
lhores. Além de suas peças, 
essas artesãs vem expor o 
trabalho de dezenas de pa-
raibanas que são exemplo 
de determinação”, disse o 
coordenador do Procase, 
Hélio Barbosa.

O seminário é fruto 

da parceria entre o Gover-
no e a universidade, que 
buscam criar de maneira 
conjunta o Plano de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Plades) com o obje-
tivo de auxiliar os arranjos 
produtivos locais (APLs) 
paraibanos. 

Exposição terá trabalhos em renda renascença, tapeçaria e crochê feitos pelas artesãs paraibanas

FOTO: Secom-PB
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Matrículas dos convocados para 
a Polícia Militar começam hoje 
Nesta quarta-feira devem 
se matricular, no Centro de 
Educação, 118 candidatos

Entre outras armas de fogo, os criminosos estavam portando uma metralhadora ponto 50 de uso exclusivo das forças armadas

A Polícia Militar da Pa-
raíba inicia hoje as matrícu-
las dos 320 candidatos que 
foram convocados pelo Go-
verno do Estado, na semana 
passada. Nesta fase, os apro-
vados entregarão os docu-
mentos exigidos no edital 
do concurso e vão esperar a 
análise por parte da corpora-
ção, que vai divulgar o dia da 
apresentação para o curso de 
formação.

A matrícula desta quar-
ta-feira será para 118 can-
didatos convocados para 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa – sendo os 110 
primeiros colocados do sexo 
masculino e às 8 do sexo fe-
minino - e será realizada no 

Centro de Educação, no bair-
ro de Mangabeira, a partir 
das 8h. 

Amanhã é a vez dos ou-
tros 112 candidatos da Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa e a matrícula ocorrerá 
de forma simultânea nas ci-
dades de Campina Grande, na 
sede do 2º Batalhão, para os 
convocados para a Regional 
I, e em Patos, no 3º Batalhão, 
com os chamados para a Re-
gional II. O horário é o mes-
mo, às 8h.

Os convocados devem 
conferir o seu dia de apresen-
tação, que está disponível no 
site da Polícia Militar (www.
pm.pb.gov.br), e comparecer 
ao local indicado com meia 
hora de antecedência, com 
toda documentação relacio-
nada no edital do concurso 
e uma caneta esferográfica, 
azul ou preta. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS

n Cédula de identidade (original e cópia autenticada);
n CPF (original e cópia autenticada);
n PIS/PASEP (original e cópia autenticada);
n Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia 
autenticada);
n Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com as 
obrigações eleitorais (originais e cópias autenticadas);
n Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e cópia 
autenticada);
n Histórico Escolar (original e cópia autenticada);
n Duas fotos 3X4 coloridas recentes (descoberto e de 
frente);
n Original do documento comprobatório de quitação com o 
serviço militar para os candidatos do sexo masculino;
n Atestado de bons antecedentes, fornecido pela Secretaria 
de Estado da Segurança e da Defesa Social (SEDS);
n Certidão criminal da Justiça Estadual referente aos últimos 
cinco anos, expedida há 30 dias, no máximo;
n Certidão criminal da Justiça Federal referente aos últimos 
cinco anos, expedida há 30 dias, no máximo;
n Atestado de boa conduta fornecido pelo estabelecimento 
de ensino em que estudou o Ensino Médio ou equivalente.

Um bandido foi morto 
e outro saiu ferido numa 
troca de tiros com poli-
ciais militares na cidade de 
Queimadas no Agreste pa-
raibano. Os criminosos ten-
taram, sem êxito, roubar o 
dinheiro que estava no co-
fre da agência local do Ban-
co do Brasil. Doze viaturas 
foram deslocadas até Quei-
madas assim que a polícia 
foi informada da presença 
de 16 criminosos em qua-
tro veículos, portando, en-
tre outras armas, uma me-
tralhadora ponto 50 de uso 
exclusivo das Forças Arma-
das.  A ação ocorreu entre 
a meia-noite de segunda-
-feira e as primeiras horas 

da madrugada de ontem.
Antes se dirigirem à 

agência os criminosos fize-
ram disparos contra a De-
legacia Seccional de Polícia 
Civil e o Destacamento de 
Polícia Militar de Queima-
das. Na saída de Queimadas 
em direção a Boqueirão, os 
bandidos foram bloqueados 
pelos policiais. Na troca de 
tiros, três viaturas da PM 
foram alvejadas. Romilson 
Mendes Peixoto, 36 anos, 
que portava a metralhado-
ra, morreu no confronto. 
Outro homem sofreu feri-
mento a bala, mas o destino 
dele continua desconhecido 
dos policiais.

A ação dos bandidos 
não provocou danos na es-
trutura da agência. A facha-

da do prédio amanheceu in-
tacta. Os criminosos apenas 
forçaram a porta de vidro 
blindado, retirando-a dos 
trilhos e tiveram acesso ao 
interior da agência, chegan-
do até o local do cofre, que 
foi explodido. Mesmo com a 
explosão, de acordo com a 
Polícia Militar, a quadrilha 
não conseguiu roubar o di-
nheiro. O cofre é equipado 
com dispositivo que provo-
ca a incineração das cédu-
las, em caso de tentativa de 
violação. 

O idoso Severino Isaías 
do Nascimento, 71, também 
levou um tiro de raspão ao 
passar de carro nas proxi-
midades do confronto entre 
os policiais e os assaltantes. 
Ele foi operado no Hospital 

de Emergência e Trauma de 
Campina Grande e está fora 
de perigo.

Varredura completa
A capitã Luciana Firme, 

da Companhia de Polícia 
Militar de Boqueirão,  infor-
mou que equipes de busca 
estão percorrendo as rotas 
de fugas dos municípios de 
Boqueirão e Queimadas. “Já 
distribuímos alertas para 
os hospitais para que nos 
informem sobre a entrada 
de um homem ferido a bala”, 
falou a oficial. As equipes 
da 3ª Companhia e do Gate 
(Grupo de Ações Táticas Es-
peciais) estão fazendo uma 
varredura completa nas lo-
calidades da Zona Rural de 
Queimadas e Boqueirão.

Suspeito de explodir banco é morto 
durante confronto em Queimadas

Acusado de realizar arrastão é preso 

Homem é detido por ataques a agências

AÇÃO POLICIAL

EM SOUSA

MANDADO DE PRISÃO

O Departamento 
Estadual de Trânsito 
está convocando pro-
prietários de veículos 
a comparecerem a 
sede da 1ª Ciretran, 
em Campina Grande, 
para impugnação ou 
pagamento dos débi-
tos existentes sobre 
os respectivos veícu-
los. Na edição de on-
tem, o Diário Oficial 
publicou Edital de No-
tificação contendo a 
relação dos veículos, 
placas, ano, chassis e 
o nome dos proprie-
tários dos veículos 
que se encontram re-
colhidos no pátio do 
Detran.

De acordo com 
o edital de notifica-
ção, os proprietários 
ou prepostos têm um 
prazo de 30 dias, a 
partir de ontem, para 
comparecerem à sede 
da Ciretran, na Rua 
Francisco Lopes de 
Almeida, 2168, bairro 
das Malvinas, Campi-

na Grande, no expe-
diente de 8h às 12h e 
das 14h às 16h30 para 
impugnação ou pa-
gamento dos débitos 
existentes sobre os 
respectivos veículos.

O Código Nacional 
de Trânsito, de acordo 
com o que estabelece 
o Art. 328 da Lei nº 
9.503, de 23/09/77, o 
não comparecimen-
to do proprietário ou 
preposto implicará 
na venda dos veículos 
através de leilão. Caso 
o produto arrecadado 
seja insuficiente para 
cobertura dos débitos 
existentes, serão os 
responsáveis executa-
dos pelas importân-
cias remanescentes.

Nos dias 29 de ju-
lho e 4 deste mês de 
agosto, o Detran rea-
lizou leilão de veícu-
los que estavam re-
colhidos no pátio do 
órgão, no bairro de 
Mangabeira, por di-
versos tipos de infra-
ções. No total, foram 
430 carros e motos lei-
loados.

Detran-PB notifica 
donos de veículos 

EM CAMPINA GRANDE

Policiais da Ronda Os-
tensiva Tática com Apoio 
de Motocicletas (Rotam) 
do 14º Batalhão prende-
ram ontem em flagrante 
um homem suspeito de 
realizar um arrastão, no 
bairro Jardim Brasília, na 
cidade de Sousa, no Ser-
tão paraibano. Douglas das 

Chagas Medeiros, de 20 
anos, foi preso com um re-
vólver calibre 38 com a nu-
meração raspada. Com ele, 
a PM recuperou oito celula-
res de vítimas, além de um 
relógio.

Conforme informações 
do comandante do 14º Ba-
talhão, major Jurandy Pe-

reira, o preso estava com 
outro suspeito, que conse-
guiu fugir. “Ao perceberem 
a chegada da Rotam, os dois 
entraram em uma casa e o 
Douglas começou a trocar 
tiros com os policiais, que 
conseguiram rendê-lo. O 
outro fugiu e estamos reali-
zando buscas para prendê-

-lo também”, detalhou.
Douglas das Chagas es-

tava com dois mandados de 
prisão em aberto pelos cri-
mes de roubo e porte ilegal 
de arma. Ele foi levado para 
o Hospital Regional de Sou-
sa para receber atendimen-
to e em seguida para a Dele-
gacia de Polícia Civil.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de Campi-
na Grande, prendeu, na noite 
de segunda-feira (29), Jonas 
Anselmo Viana de Farias, em 
cumprimento a um manda-
do de prisão preventiva. Ele 

é suspeito de integrar uma 
quadrilha especializada em 
ataques a agências bancárias.

De acordo com o de-
legado Cristiano Santana, 
uma operação policial foi 
montada na cidade de San-
ta Cruz do Capibaribe, em 
Pernambuco, para cumprir 

o mandado de prisão. “Ele é 
natural de Campina Grande e 
estaria escondido na cidade 
pernambucana, após saber 
que estava sendo procurado, 
por sua participação em cri-
mes envolvendo instituições 
financeiras”, relatou.

Ainda de acordo com o 

delegado, o suspeito preso 
tem envolvimento em di-
versos ataques  a banco em 
várias cidades do Estado da 
Paraíba, entre elas a da agên-
cia do Banco do Brasil, em 
Soledade. Depois de preso, 
Jonas Anselmo Viana está à 
disposição da Justiça.

Chico José
chicodocratro@gmail.com

FOtO: Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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MP-Procon recomenda a retirada 
de 49 medicamentos das farmácias
Quem adquiriu remédios 
dos lotes comprometidos 
vai ser ressarcido

José Alves   
zavieira2@gmail.com

Quarenta e nove me-
dicamentos devem ser re-
tirados com urgência das 
prateleiras das farmácias, a 
exemplo do Lexotan, Rivo-
tril, Tribullus Terrestris, Ate-
nolol e até Colírio Lavolho. A 
recomendação partiu do MP 
- Procon (Programa de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor do Ministério Público da 
Paraíba), após constatação 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
e deverá ser cumprida pelo 
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Produtos Farmacêu-
ticos e pelo Sindicato do Co-
mércio Atacadista de Drogas 
e Medicamentos. 

Segundo o diretor geral 
do MP - Procon, o promotor 
de justiça Glauberto Bezerra, 
o farmacêutico que insistir 
na venda desses medica-
mentos será preso e o con-
sumidor que adquiriu algum 
desses remédios nas farmá-
cias poderá ser ressarcido, 
recebendo de volta o dinhei-
ro que pagou pelo medica-
mento ou trocar por outro. 
Os medicamentos que devem 
ser retirados do mercado são 
de lotes específicos. 

“A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
em 16 meses, detectou 148 
medicamentos com proble-

mas de qualidade, que vão 
desde as embalagens troca-
das, até medicamentos de 10 
ml com comprimidos de 20 
ml, inclusive ampolas com 
corpo estranho dentro. Até 
os medicamentos 'Rivotril' e 
o 'Lexotan' constam proble-
mas em alguns lotes e devem 
ser retirados imediatamen-
te das prateleiras”, explicou 
Glauberto.

O objetivo do MP - Pro-
con é fazer o recall dos me-
dicamentos em questão a 
fim de conter as violências 
silenciosas, por falsificações 
e erros de embalagens. A 
meta é promover a seguran-
ça do paciente através de 
um programa de prevenção 
de acidentes de consumo. 
"Não queremos encontrar 
nenhum dos medicamentos 
que estão na lista de recall 
nas farmácias, já que por 
causa dos erros cometidos 
nesses produtos duas pes-
soas foram a óbitos, sendo 
uma no Rio de janeiro e ou-
tra em Santa Catarina. Os 
dois eram pacientes renais", 
revelou Glauberto.

Ainda segundo o promo-
tor, todos os medicamentos 
deveriam ser seguros, só que 
quando uma pessoa compra 
um medicamento no merca-
do que inclusive foi autoriza-
do pela Anvisa, não desconfia 
que o produto possa levá-lo a 
óbito. "Isso por causa da qua-
lidade do produto, por causa 
da importação indevida e 
pela contaminação". 

“Uma pequena quanti-
dade desses medicamentos 

Decisão foi tomada durante audiência na manhã de ontem, na capital, após constatação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

talvez não faça efeito orgâ-
nico, mas todo remédio tem 
efeito colateral. Eles são da-
nosos e sempre trazem al-
gum problema. Por isso, tem 
que haver um maior controle 
e nós estamos na busca de 
prevenir danos à saúde do ci-
dadão buscando a segurança 
humana", completou.

Para o presidente do 
Conselho Regional de Me-
dicina, joão Gonçalves de 
Medeiros, os medicamentos 
devem ter fiscalização cons-

tante porque, caso contrá-
rio, eles comprometem até a 
imagem do profissional que 
prescreve o remédio. "Isso é 
preocupante e devemos estar 
sempre juntos para proteger 
a população", disse o presi-
dente do CRM.

Participantes
Participaram e assina-

ram o termo de audiência, 
o presidente do Conselho 
Regional de Medicina, joão 
Gonçalves de Medeiros Fi-

lho; a diretora geral da Agên-
cia de Vigilância Sanitária 
(Agevisa), Glaciane Mendes 
Roland; o representante do 
Conselho Regional de Far-
mácia,  josé Ricardo da Silva; 
o secretário geral do Procon 
Municipal de joão Pessoa, 
Marcos Santos; o gerente da 
Vigilância Sanitária de joão 
Pessoa, Antonio Rooney de 
Arruda; o presidente da Co-
missão de Direitos Difusos 
e Relação de Consumo da 
OAB/PB, Ronaldo Xavier e 

o representante do Procon 
Municipal de Cabedelo, Tacio 
Nóbrega de Oliveira. 

A lista com os nomes 
de todos os medicamentos 
que estão sendo proibidos 
de serem comercializados 
pode ser encontrada no site 
do MP – Procon. O telefone é 
3222-3569 e a linha do con-
sumidor, 151. O prédio do MP 
- Procon de joão Pessoa se 
localiza no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), por trás do 
Cassino da Lagoa.

Os alunos do curso 
técnico em mineração, 
integrado ao Ensino 
Médio da Escola Esta-
dual Padre Jerônimo 
Lauwen, da cidade de 
Santa Luzia, estão ten-
do a oportunidade de 
analisar e compreen-
der melhor a geologia 
da região, por meio de 
amostras coletadas em 
várias aulas de campo. 
A iniciativa faz parte de 
uma metodologia que 
tenta dinamizar o en-
sino na unidade, com 
foco na diversidade de 
amostras minerais e de 
rochas existentes nas 
cidades do Seridó do 
Estado. 

De acordo com o 
professor Antônio de 
Pádua Sobrinho, que 
coordena a ação, os 
resultados estão sendo 
bem positivos, já que os 
estudantes estão visua-
lizando, na prática, os 
conhecimentos teóri-
cos repassados em sala. 
“Além de conhecerem 
as riquezas minerais do 
Estado, os alunos en-
tendem como ocorre a 
exploração dos mine-
rais, o beneficiamento 
e a comercialização dos 
mesmos, com ênfase 
na importância socioe-
conômica deste poten-

cial para a população 
local”, explicou o pro-
fessor.

As amostras mine-
rais e de rochas estão 
expostas no laboratório 
de geologia da escola. 
Todas foram coletadas 
pelos próprios alunos e 
catalogadas no acervo 
mineralógico na uni-
dade de ensino. “Este 
acervo está sendo uti-
lizado, também, para 
outras disciplinas que 
abordam a mesma te-
mática”, complemen-
tou o professor Antônio 
de Pádua. Além das visi-
tas a garimpos e minas, 
os alunos foram a ou-
tras instituições, onde 
participaram de pales-
tras voltadas à minera-
ção, ao longo do ano. 
Outras atividades estão 
programadas até o fim 
do semestre.

“Estamos aperfei-
çoando a prática pro-
fissional dos futuros 
técnicos em mineração. 
A partir de atividades 
como essas, os alunos 
conhecem e compreen-
dem melhor a futura 
profissão, trazendo ga-
nhos significativos na 
qualificação profissio-
nal deles que, em bre-
ve, serão inseridos no 
mercado de trabalho”.

Escola de Santa Luzia 
dinamiza curso técnico 

MINERAÇÃO

A Coordenação de Está-
gio e Monitoria da Pró-Rei-
toria de Graduação da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(CEM/PRG/UFPB) abriu o 
processo seletivo de estágio 
para o Tribunal de justiça do 
Estado da Paraíba. As inscri-
ções podem ser feitas até o 
dia 9 de setembro.

Serão selecionados 
estudantes dos seguintes 
cursos: Arquitetura, Arqui-
vologia, Biblioteconomia, 
Ciências Contábeis, Ciên-
cias Econômicas, Comuni-
cação Social (jornalismo, 
Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas), Direi-
to, Bacharelado em Educa-

ção Física, Engenharia Ci-
vil, Estatística, Fisioterapia, 
Gestão Pública, Informática 
Nível Superior (Ciências da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 
de Informação e Tecnologia 
em Redes de Computado-
res), Informática Nível Téc-
nico, Pedagogia, Psicologia, 

Serviço Social e Turismo.
A prova está marcada 

para o dia 9 de outubro e o 
resultado do processo seleti-
vo sai no dia 4 de novembro.

O edital e as inscrições 
estão disponíveis no portal 
do Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE): www.
ciee.org.br (link is external).

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
divulgou o resultado final - 
por cargos e tipo de vagas 
- do concurso público para 
técnico-administrativos da 
instituição. Dos 23.476 candi-
datos inscritos, apenas 4.384 
(18,7%) concorreram às va-
gas ofertadas.  A previsão é de 
que os primeiros candidatos 
sejam convocados no próxi-
mo mês. O resultado está pu-
blicado no site da instituição 
www.ufcg.edu.br  

O concurso ofereceu 
125 vagas - sendo seis para 
o Nível de Classificação C, 82 
para o Nível de Classificação 
D e 37 para o Nível de Classi-
ficação E, distribuídos em 52 

cargos, com quatro cargos 
de Nível de Classificação C, 
25 de Nível de Classificação 
D e 23 cargos de Nível de 
Classificação E. Os aprova-
dos poderão ser nomeados 
para investidura no cargo em 
quaisquer dos sete campi da 
instituição.

A prova objetiva, eli-
minatória e classificatória, 
aconteceu no dia 12 de junho, 
em Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras, com o exame de 
proficiência para secretário 
executivo, e a prova prática 
para tradutor e intérprete de 
linguagem de sinais, revisor 
de texto braille e transcritor 
de sistema braille realizadas 
de 25 a 27 de julho.

Vagas para professores 
A UFCG também divul-

gou editais para seleção de 
professores efetivos e subs-
titutos das áreas de Comu-
nicação Social, Engenharia 
Civil e Medicina. 

Comunicação Social - A 
vaga para professor substi-
tuto é para atuar na Unidade 
Acadêmica de Arte e Mídia 
(UAAMI). O candidato deve 
possuir graduação em Co-
municação Social e mestrado 
em Comunicação Social ou 
em áreas afins com conheci-
mento em Gestão da Comu-
nicação.  A inscrição segue 
até 2 de setembro na UAAMI, 
das 8h às 12h e das 14h 17h. 
A taxa custa R$ 75.

Engenharia Civil - O Cen-
tro de Tecnologia e Recursos 
Naturais (CTRN) oferece uma 
vaga para professor substitu-
to com graduação e mestrado 
em Engenharia Civil ou em 
áreas afins com conhecimento 
em Fenômenos do Transpor-
te. Inscrições até 2 de setem-
bro, das 8h às 11h e das 14h 
às 17h, na Unidade Acadêmica 
de Engenharia Civil do CTRN. 
A taxa custa R$ 60.

Medicina - A vaga ofer-
tada é para professor efetivo 
com graduação em Medicina 
e Especialização ou Residência 
Médica em Hematologia. Ins-
crições de 1º a 23 de setembro 
no Protocolo Geral da UFCG, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Tribunal de Justiça inscreve 
para seleção de estagiários

Divulgado resultado final do 
concurso público da UFCG

ATÉ 9 DE SETEMBRO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

FOTO: Edson Matos
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Douglas Santos é vendido pelo 
Atlético-MG ao Hamburgo-ALE
Lateral esquerdo paraibano 
foi ouro olímpico da 
Seleção Brasileira de Futebol 

Titular no ouro olímpico 
da seleção brasileira, o late-
ral esquerdo Douglas santos 
foi vendido pelo Atlético-MG 
ao Hamburgo-ALE.

Acompanhado de seu 
empresário Roberto Dantas, 
ele viajou na noite da últi-
ma segunda-feira (29) para 
a Alemanha e acertou os 
detalhes finais da transação 
ontem. O time da bundesli-
ga enviou representantes ao 
brasil para acompanhar a 
Rio-2016 e chegou a sondar, 
sem sucesso, as situações de 
Rodrigo Caio, do são Paulo, e 
Walace, do Grêmio.

A diretoria alvinegra ain-
da mantém o valor do negócio 
em sigilo, mas, segundo apura-
do pelo EsPN.com.br, ele gira 
em torno de 7 milhões de eu-
ros (R$ 25 milhões) por 100% 
dos direitos econômicos.

Nem toda a cifra ficará 
no cofre da equipe. Os super-
mercados bH, que lucraram 
anteriormente com Jemer-
son, detêm uma fatia de 4%, 
por exemplo.

O camisa 6 atleticano foi 
observado nos últimos me-
ses por barcelona e Valencia, 
entre outros.

Natural de João Pessoa, 
o atleta de 22 anos tinha con-
trato até agosto de 2019 na 
Cidade do Galo. O ex-corin-
tiano Fabio santos foi trazido 
anteriormente pensando em 
sua saída. Nas últimas sema-
nas, o presidente Daniel Ne-
pomuceno rejeitou ofertas 
pelos atacantes Fred e Lucas 
Pratto, mas deixou claro, ain-
da assim, que precisava de 
uma venda para equilibrar o 
caixa em 2016.

Do ESPN

Gilberto Gil volta 
a ser internado

O cantor Gilberto Gil voltou a 
ser internado no Hospital Sírio-Liba-
nês, em São Paulo, ontem. A asses-
soria de imprensa do cantor afirmou 
que ele se sentiu mal no sábado, 
quando adiou uma apresentação 
que faria com Caetano Veloso na 
casa de shows Metropolitan, na Bar-
ra da Tijuca. O motivo de internação 
do cantor seria, segundo sua asses-
soria, para a realização de exames e 
continuação do tratamento de sua 
insuficiência renal. É a segunda vez 
que Gil, 74 anos, é internado no Sírio
-Libanês pelo mesmo motivo. Em ju-
nho, ele teve sete dias de internação. 
Ao sair, participou das festividades 
de abertura das Olimpíadas e surgiu 
alegre, em vídeo, cantando na casa 
da filha Preta Gil uma música que 
havia feito para sua netinha.

Brasília acenderá 
tocha paralímpica

Assim como ocorreu nos Jogos 
Olímpicos, Brasília foi a cidade esco-
lhida pelo Comitê Paralímpico para 
receber e acender, amanhã, a tocha 
paralímpica, símbolo que marca a che-
gada da competição ao Brasil.

Segundo a secretária de Es-
porte, Turismo e Lazer do Distrito 
Federal, Leila Barros, Brasília foi 
escolhida por ser uma cidade que 
busca a inclusão das pessoas com 
deficiência e vai mostrar isso na 
abertura ao evento. No acendimento 
da tocha, que será virtual, haverá 
uma interação, permitindo que, no 
mundo inteiro, o movimento para-
límpico mande mensagens. E essas 
mensagens é que construirão a 
chama, que se acenderá. Um telão 
transmitirá as mensagens enviadas 
pelos internautas.

Apagão na PB atinge 
Agreste e Sertão

Várias cidades entre as re-
giões do Agreste e Sertão do Esta-
do da Paraíba ficaram sem energia 
elétrica no fim da manhã e início 
da tarde de ontem. O problema foi 
confirmado pela concessionária 
responsável pelo abastecimento de 
energia do Estado, através de uma 
nota. A Energisa Borborema detec-
tou a interrupção nas subestações 
que atendem a região Oeste e parte 
do Centro do Estado.

Por conta do problema, a 
Energisa informou que 468 mil 
clientes foram atingidos, deixan-
do casas, empresas, fábricas sem 
abastecimento durante este in-
tervalo de tempo. Entretanto, em 
algumas cidades, como Campina 
Grande, a falta de energia ocorreu 
apenas em algumas partes.

Alunos são destaque 
na robótica

A participação dos alunos do En-
sino Médio da rede Estadual de Ensino 
na etapa Paraíba da Olimpíada Brasilei-
ra de robótica (OBr), que aconteceu 
de 23 a 27, em João Pessoa, foi consi-
derada positiva pelos participantes e 
organizadores do evento. 

O que chamou a atenção do 
coordenador estadual da OBr, ramon 
Souza, foi o empenho e a dedicação 
de todos, principalmente dos alunos 
das escolas do interior do Estado. “O 
ensino da robótica está sendo desen-
volvido de forma bastante positiva, 
principalmente nas escolas do interior 
do Estado”, contou ramon Souza. 

Cento e sessenta equipes 
e 68 professores de 10 Gerências 
regionais de Educação (GrEs), da 
Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) participaram do evento.

O empresário Paulo Cé-
sar de barros Morato, 47, 
um dos alvos da Operação 
Turbulência, da Polícia Fe-
deral (PF), cometeu suicídio 
no dia 21 de junho. Essa é a 
conclusão da Polícia Civil de 
Pernambuco sobre a morte 
de Morato, cujo corpo foi en-
contrado no dia seguinte à 
deflagração da operação, em 
um motel de Olinda, Região 
Metropolitana do Recife.

O caso foi detalhado on-
tem em entrevista coletiva na 
sede da Polícia Civil, na capital 
pernambucana, e o inquérito 
foi concluído depois de mais 
de dois meses da morte do 
empresário. O corpo de Mora-
to foi encontrado em um motel 
de Olinda, no dia 22 de junho, 
e a conclusão foi apresentada 
pela delegada da 9ª Delega-
cia de Homicídios de Olinda, 
responsável pelo caso, Gleide 
Ângelo, a perita criminal Vanja 
Coelho e a promotora do Mi-
nistério Público de Pernambu-
co (MPPE) Rosângela Padela.

A causa da morte já ha-
via sido divulgada. Exames 
periciais realizados nas vís-
ceras do empresário identi-
ficaram envenenamento por 

organofosforado, substância 
encontrada em pesticida e co-
nhecido popularmente como 
“chumbinho”, de venda proi-
bida no brasil. Não havia ain-
da, no laudo, a informação de 
suicídio ou homicídio a partir 
do veneno.

Com a análise de todas as 
outras provas do caso, a dele-
gada Gleide Ângelo foi segura 
ao apresentar o resultado da 
investigação: “O inquérito tem 
537 páginas. Eu não tenho a 
menor dúvida de que foi suicí-
dio. Eu não tenho nenhum in-
dício, em nenhum fato, depoi-
mento, denúncia, nada, de que 
alguém tenha cometido crime 
contra Morato. E as imagens 
falam por si só. A gente teve a 
sorte de ter, nesse estabeleci-
mento, 16 câmeras”, enfatizou.

Um dos principais indí-
cios levados em conta pela 
polícia foi a análise de provas 
para identificar se alguém 
entrou ou saiu do quarto no 
período de tempo entre a 
chegada do empresário e a 
constatação da sua morte. 
Todas as funcionárias do mo-
tel que trabalharam no dia 
21 e 22 de junho foram ou-
vidas, e os depoimentos con-
frontados com as imagens 
das 16 câmeras instaladas no 
estabelecimento.

Polícia conclui que 
empresário se suicidou

Alvo dA oPerAção TurBulênciA

A jornalista e professora norte
-rio-grandense Elizabeth Olegário 
obteve ontem o título de Mestre em 
Comunicação pela Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), com a apro-
vação de sua dissertação de Mestra-
do, intitulada “Imaginário Impresso 
e Caracteres Culturais: Uma análise 
das Narrativas do Suplemento Lite-
rário ‘Correio das Artes’ na Década 
de 40”. A defesa pública do traba-
lho foi realizada, entre às 14h e 17h, 
na sala 111 do Centro de Comuni-
cação, Turismo e Artes (CCTA) da 
UFPB, em João Pessoa. 

A Banca Examinadora foi com-
posta pelos professores doutores 
Wellington Pereira (orientador), Hil-
deberto Barbosa Filho (do Programa 
de Pós-Graduação em Jornalismo) e 
Carlos André (do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião), 
todos da UFPB. Eles exaltaram, en-
tre outros fatores, a contribuição da 
dissertação de Elizabeth Olegário 
para o estudo da Imprensa, na Pa-
raíba, principalmente pelos vieses 
das teorias da mitologia e do ima-
ginário, fato considerado inédito no 
âmbito do CCTA.

Elizabeth agradeceu aos pro-
fessores pela seriedade com que 
analisaram o resultado de suas 
pesquisas, iniciadas há dois anos, 
logo após a conclusão do curso 
de Letras na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), e 
acatou sugestões, oferecidas pelos 
examinadores, no sentido de am-
pliar seu campo de estudos, nas 
áreas de história, mitologia e ima-
ginário, por exemplo, de modo a 
se preparar para a defesa futura 
de uma tese de Doutorado. “Foi 
um desafio muito grande traba-
lhar com teorias como a do imagi-

Dissertação de Mestrado é aprovada
correio dAS ArTeS nA ufPB

Jornalista e professora norte-rio-grandense Elizabeth Olegário ganha título de Mestre

nário”, comentou a mestranda.
O “Correio das Artes” – suple-

mento mensal de literatura e artes 
de A União - foi apresentado a Eliza-
beth por Antônio Mariano, à época 
em que o escritor respondia pela 
editoria do suplemento. Ela já esta-
va interessada no assunto desde que 
um professor do curso de Letras, ain-
da na UFRN, lhe chamara a atenção 
para o desaparecimento das instân-
cias de legitimação das artes. Após a 
conclusão do curso, Elizabeth sentiu 
vontade de estudar suplementos cul-
turais, e a primeira ideia que lhe sur-
giu foi o “Correio das Artes”.

O objetivo da dissertação foi a 
análise do processo de construção 
do imaginário nas narrativas do 
“Correio das Artes”, especificamen-
te na década de sua fundação, ou 
seja, os anos 40, fase de maior efer-
vescência do suplemento, fundado 
pelo poeta e jornalista pernambu-

cano Edson Régis. “A técnica da 
pesquisa empregada para identifi-
car como o imaginário sobre a cida-
de de João Pessoa e o suplemento 
se manifesta nessas narrativas foi a 
mitocrítica e a abordagem, feno-
menológica. Já o pressuposto teó-
rico adotado foi a Teoria Geral do 
Imaginário de Gilbert Duran”, re-
gistra Elizabeth, na dissertação.

A primeira incursão do traba-
lho é o jornal A União. “Acredita-
mos que é impossível falar do ‘Cor-
reio das Artes’ sem antes falar do 
jornal, pois ele é o primeiro cons-
trutor desse imaginário e, como 
construtor ao longo da sua histó-
ria, assume a posição de ter sido 
um periódico comprometido com 
as artes e com a literatura, tendo 
então, este suplemento apenas 
cristalizado essa tradição, tornan-
do-se também um patrimônio do 
Estado”, ressalta Elizabeth.

foToS: Marcos Russo

Na luta contra o golpe e 
a favor da democracia, mem-
bros da Frente brasil Popu-
lar de João Pessoa realiza-
ram uma vigília na tarde de 
ontem, na Praça da Paz, nos 
bancários. A mobilização teve 
o intuito de acompanhar o 
processo de votação do julga-
mento de Dilma Rousseff no 
senado, que de acordo com os 
militantes pode trazer conse-
quências que desfavorecem a 
classe trabalhadora e ameaça 
direitos. Antes mesmo do tér-
mino do prazo dos 180 dias do 
afastamento da ex- presidente 
Dilma Rousseff, instituído  no 
dia 12 de maio durante vota-
ção dos senadores no Plenário 
do senado Federal, se iniciou 
na última quinta-feira (25) a 
sessão de julgamento para o  
processo de impeachment. Os 
encaminhamentos finais e a 
votação que pode afastar de-
finitivamente a ex-presiden-
te do comando do Executivo 
estão programados para ser 
finalizados hoje. 

“Nós tivemos curtos pe-
ríodos de democracia na his-
tória do nosso país”

O organizador da vigília 

Frente Brasil Popular realiza 
vigília em praça da capital

conTrA o GolPe e A fAvor dA democrAciA

Rachel Almeida
Especial para A União

e integrante da Frente brasil 
Popular, Glayson Melo, co-
mentou sobre a preocupação 
de todos os militantes com 
relação ao resultado da vo-
tação do afastamento de Dil-
ma, explicando que o cenário 
político atual  é diferente dos 
golpes de Estado praticados 
em 1964, que “tinha milita-
res nas ruas”.

Ele disse que a luta não é 
em defesa especificamente da 
ex- presidente, ou do Partido 
dos Trabalhadores  (PT), mas 
sim pela insegurança das me-
didas que estão por vir após 
o desenrolar do processo, ge-
ridas pelo presidente Michel 

Temer. Devido a uma soma 
de fatores, temos acompanha-
do com muita preocupação, 
e vamos iniciar o processo de 
vigília chamando a população, 
chamando educadores, juven-
tude, movimento LGbT, sem 
teto, sem terra, enfim, pra se 
somar, porque eles sabem das 
ameaças”, lamentou. 

“As eleições de 2014 fo-
ram apertadas, temos que 
admitir. Mas só por que hou-
ve uma diferença tão peque-
na nos resultados, não quer 
dizer que seja motivo para ti-
rar uma presidente legitima-
mente eleita por 54 milhões 
de votos”, finalizou.

Uma vigília aconteceu ontem, na Praça da Paz, nos Bancários

Sumaia Villela
Da Agência Brasil



Esculturas de Márcio Pontes promovem união cultural entre Brasil, 
África e Grécia, homenageiam a mulher e celebram a natureza

Livro “In Nature We 
Trust” será lançado 
amanhã na capital
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O mecânico e professor Márcio 
Pontes descobriu o seu talento 

artístico há poucos anos e já 
desponta como um dos grandes 

nomes das artes plásticas na Paraíba

Não é tão 
comum assim, 
mas acontece 
de um dom 
artístico perma-
necer latente em 
um determinado indivíduo, 
vindo à tona, posteriormente,-

na fase adulta, por exemplo, por meio de um 
acaso ou toque divino – nunca se saberá ao 
certo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o 
mecânico e professor de Educação Física parai-
bano Márcio Pontes, 50 anos, hoje um dos mais 
promissores artistas plásticos com atuação em 
João Pessoa, na área da escultura metálica.

A história já está se tornando bem conhe-
cida entre seus pares e as pessoas que acom-
panham sua recentemente iniciada trajetória 
artística. Na infância e adolescência, Márcio 
gostava de desenhar, inicialmente reproduzin-
do personagens de histórias em quadrinhos, 
até evoluir para a caricatura de amigos e 
familiares. Mas a paixão pela mecânica de auto-
móveis e motocicletas sempre falou mais alto, 
relegando o artista ao segundo plano.

No entanto, havia alguns diferenciais 
que, mais tarde, iriam figurar entre as prin-
cipais marcas registradas do artista. Além de 
um observador perspicaz da vida – pessoas, 
natureza, engenhos mecânicos etc. -, Márcio 
sempre levou muito a sério tudo o que faz – é 
perfeccionista, mesmo -, então caprichava nos 
desenhos, sagrando-se vencedor dos inocentes 
torneios de criação artística que ele e alguns 
amigos formulavam e disputavam entre si.

Ocorre que os veículos automotores 
também são obras de arte. Cada peça é a con-
cretização de um pensamento - muitas vezes 
fruto de séculos de pesquisas -, que se conca-
tena com outros pensamentos, até formarem 
o conjunto harmônico que, obediente às leis 
da Física, possibilita o deslocamento seguro e 
controlado de uma estrutura pesada, em ve-
locidades variáveis. E Márcio, ressalte-se, vive 
e trabalha, desde criança, em uma oficina de 
restauração dessas obras de arte.

Hora de juntar as peças. Exercitando-se no 
desenho, Márcio adquiriu noções de estética e 
transfiguração do real para o plano da arte. Na 
oficina mecânica, dissecando carros e motocicle-
tas, desvelou os segredos relacionados às peças 
e engrenagens que os constituem. Já no curso de 
Educação Física conheceu a composição, estru-
tura e dinâmica do corpo humano. Faltava-lhe 
apenas o toque holístico que unisse todo esse 
conhecimento em um novo projeto de vida.

É aí que entra em cena o destino, acaso ou 
vontade divina, como queiram. Um amigo de Már-
cio lhe mostrou a foto de uma réplica de 
motocicleta, em metal, que comprara 
nos Estados Unidos. Márcio não 
gostou do trabalho e disse isso 
ao colega, prometendo fazer 
algo muito superior. Dito e 
feito. Ao reproduzir uma 

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Arte a ferro e fogo

moto, utilizando sucata, Márcio não só obteve uma 
melhor resolução estética, como ativou o potencial 
artístico que estava incubado.

Então não parou mais de criar esculturas, 
inicialmente utilizando peças novas, sucateadas 
ou sobressalentes, depois comprando os acessó-
rios que não tinha em casa. Dominar a técnica da 
solda (o fogo) também foi essencial. A inspira-
ção é um mistério. O artista afirma que não faz 
escultura de modo premeditado. Não é assim 
que funciona. Somente quando algo lhe chama a 
atenção de uma maneira especial, é que ele corre 
para a oficina e dá forma e volume à ideia.

Três anos depois da primeira escultura – a 
réplica de motocicleta -, e já com uma coleção de 
elogios de artistas, críticos de arte e de muitas 
pessoas que tiveram a oportunidade de conhe-
cer seu trabalho, notadamente nas duas edições 
do Salão de Artesanato da Paraíba das quais 
participou, em João Pessoa e Campina Grande, é 
que Márcio decidiu, enfim, realizar sua primeira 
exposição individual de esculturas de ferro e aço.

“Ferro & Fusão
A arte imitando a vida”, título da mostra, 

está aberta ao público no Centro Cultural São 
Francisco, no Centro Histórico de João Pessoa, até 
o dia 2 de setembro. A exposição reúne 13 escul-
turas em formatos grandes, médios e pequenos, 
a maioria representando animais (cabeças de boi 
e cavalo, além de aves, peixe e cachorro de corpo 

inteiro), à exceção de três calçados femininos, 
a “Vênus de Moçambique” e o “Cen-

tauro Cangaceiro”.

Em “Ferro & Fusão” chama atenção, em 
primeiro lugar, a fidelidade entre a obra de arte 
e o modelo. São peças hiper-realistas, do ponto 
de vista da anatomia, revelando a perícia com 
que o artista lida com a sucata, matéria multi-
forme e de peso variado. A escultura não é um 
amontoado aleatório de peças, mas um conjunto 
harmônico, onde cada porca, mola ou parafuso 
parece ter sido fabricado exatamente para exer-
cer determinada função na obra.

Outro detalhe importante é o conceito de 
sustentabilidade que o projeto artístico de Márcio 
comporta. Materiais descartados irresponsavel-
mente pela população, com alto poder de contami-
nação do solo, como são os resíduos da indústria 
automobilística, adquirem outra função, pelas 
mãos do artista, retornando, para a população, 
em forma de sonho humano; de deleite estético, 
enfim, de tudo de positivo que a arte condensa.

A exposição inicia-se, de fato, no pátio inter-
no da Igreja, onde o “Centauro Cangaceiro” – obra 
de maior dimensão da mostra - reúne em torno si 
os visitantes do Centro Cultural. Uma ideia genial, 
de Márcio, que amalgamou duas mitologias que 
a história e a cultura uniram: Lampião, o Rei do 
Cangaço, do Nordeste do Brasil (que, embora 
histórico, tem também um perfil mitológico), e o 
Centauro, Mentor de Heróis, da Grécia Antiga.

A segunda peça em destaque é a “Vênus de 
Moçambique”, cujo título foi sugerido a Márcio 
pelo colega de ofício e “guru artístico”, Zello 
Visconti. Uma peça excepcional, sem dúvida. 
A escultura, em tamanho quase natural, é uma 
homenagem de Márcio a Dona Anita, que, junta-

mente com o marido, moçambicano como ela, 
acolheu Márcio como um filho, durante a árdua 
jornada empreendida pelo artista paraibano, 
em Portugal.

“Vênus de Moçambique” também é uma 
homenagem de Márcio às mulheres negras, 
especialmente às afro-brasileiras, como 
também às mães (a escultura simboliza uma 
mulher negra grávida), à natureza e à sabedo-
ria universal. A escultura celebra ainda a África 
como berço da humanidade, segundo algumas 
teorias antropológicas e versões da história 
das civilizações, e a matriz africana, elemento 
fundante da própria cultura brasileira.

“Ferro & Fusão” mostra que a Paraíba tem 
um novo artista em processo de evolução, cujo 

talento promete muitas surpresas. A quali-
dade das esculturas em exposição é 

inquestionável. Caberá ao autor 
expandir seus conhecimentos 
técnicos e teóricos, de ma-
neira a colocar seu talento a 
serviço da interpretação da 
sociedade contemporânea, 
gerando sentidos que au-
xiliem na criação de novas 
formas de viver, inspiradas 
na cultura da paz e da soli-
dariedade.

n Exposição: Ferro & Fusão – A arte imitando a vida
n Modalidade: Escultura em metal
n Artista: Márcio Pontes
n Local: Centro Cultural São Francisco
n Endereço: Ladeira São Francisco, s/n, Centro
n Visitação: Até sexta-feira (2/9), das 8h às 18h
n Entrada: Franca
n Informações: 3218-4505

Serviço
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Não obstante as consequên-
cias das secas, o Cariri da Paraíba 
não esquece suas datas festivas, 
animado pelas vibrações cívicas do 
seu povo, que mantêm firmes suas 
tradições culturais. Agora mesmo, 
São João do Cariri está 
realizando a Festa de sua 
Padroeira, N. S. dos Mila-
gres.

A PBTur, tendo em 
vista o valioso acervo 
cultural daquela cidade, 
sua rica história políti-
ca e casarões de mais 
de trezentos anos, está 
mobilizando providên-
cias para procederem ao 
necessário inventário de 
seus bens históricos, a 
fim de incluí-la no gran-
de cadastro das cidades 
turísticas paraibanas.

Por outro lado, o Iphaep, 
órgão que cuida da Memória da 
Paraíba, em termos de preserva-
ção do seu Patrimônio Histórico 
e Artístico, está cadastrando as 
obras do pintor Miguel Guilher-

me, em Sumé, Distrito do Feijão 
e Monteiro, a fim de torná-las 
protegidas, dado o seu extraor-
dinário valor turístico. 

São duas iniciativas, tanto a 
presença da PB-Tur, em São José 

do Cariri, quanto a preocupação 
do Iphaep em inventariar a obra 
artística de Miguel Guilherme, 
que, acima de tudo, depõem em 
favor dos dois órgãos estaduais, 
preocupados em preservar valo-
res culturais importantes para a 

Historiografia Paraibana. 
Pena que, com relação à obra 

artística de Miguel Guilherme, 
parte dela não mais exista como 
a pintura do teto da Matriz de 
N. S. da Conceição, em Campi-

na Grande, realçando 
cenários cristãos, que 
lembravam os quadros 
renascentistas de Leo-
nardo Da Vinci, na Cape-
la Sistina, do Vaticano.

Não há exagero: 
Miguel Guilherme, auto-
didata, nasceu e faleceu 
em Sumé, nunca tendo 
frequentado uma escola, 
a não ser o doutorado 
que fez nas lições da vida 
e da natureza, vencendo 
as dificuldades do meio e 
os limites da pobreza. 

Foi um gênio que provou que 
as agruras materiais da vida não 
se sobrepõem aos valores da 
inteligência e da honradez! 

Hoje, suas obras represen-
tam valores culturais de inesti-
mável valor turístico.

Depois de ter seu nome dado ao Aeroporto 
Internacional de Funchal, na sua terra natal, a Ilha 
da Madeira, de Portugal, onde também inaugurou 
o primeiro hotel também com o seu nome, o joga-
dor Cristiano Ronaldo acaba de abrir o segundo 
hotel, desta vez em Lisboa. Pelas vitórias no gra-
mado e na hotelaria está sendo chamado de o Rei 
da Europa.

Quem desembarca em Funchal, se surpreende ao 
ver que o aeroporto da ilha se chama agora Cristiano 
Ronaldo. Tudo porque o presidente do Governo Re-
gional da Ilha da Madeira, Miguel Albuquerque, após 
uma reunião do Conselho do Governo e como forma 
de agradecer a visibilidade dada à região resolveu 
homenagear mudando o nome do aeroporto pelo do 
mais ilustre jogador 
nascido nesta ilha 
portuguesa.

“Foi aqui que tudo 
começou”, disse o 
jogador, emocionado 
com a homenagem.

Na inauguração 
Cristiano Ronaldo co-
memorava a conquista 
do título de campeão 
europeu. O jogador 
aproveitou ainda para 
inaugurar oficialmen-
te o primeiro hotel 
da marca Pestana 
também em Funchal e 
que leva o seu nome, 
na verdade as suas iniciais, CR7 Lifestyle Hotels. Na 
solenidade a presença de Dionísio Pestana, presiden-
te do renomado grupo hoteleiro português.

“Nunca pensei que aos 31 anos ia ser hoteleiro, 
ainda não me vejo assim”, afirmou, dizendo que o 
“pontapé de saída” desta nova carreira não podia 
ser noutro local que não no Funchal, a sua terra 
natal.

Milhares de pessoas assistiram à inauguração do 
hotel que está junto ao Museu CR& e até a praça ao 
redor do hotel passou a ser chamada de Praça CR7, 
substituindo a antiga designação de Praça do Mar.

Com apenas um andar, o hotel de CR7 de Fun-
chal possui 49 quartos além da suíte que se chama 
Cristiano Ronaldo, sendo o edifício dividido por um 
corredor com cerca de 100 metros, onde se “respira” 
futebol, pois está afixada na parede uma camisa do 
CR7 e as luzes no chão são inspiradas num campo de 

futebol.
 Em todos os quartos, decorados em tons cinza, 

existem telas do artista plástico Mário Linhares, re-
presentando várias etapas da vida do jogador, como 
a localidade onde nasceu, a sua passagem pelo Clube 
Andorinha, pelo Sporting, Manchester, Real Madrid, 
as bolas e botas de ouro, a condecoração pela Região 
Autónoma da Madeira, a família, e terminando com 
uma foto Cristiano Ronaldo olhando para o futuro.

Recentemente a marca Pestana CR7 Lifestyle Ho-
tels inaugurou  o segundo hotel Cristiano Ronaldo, o 
Pestana CR7 Hotel de Lisboa, de 4 estrelas, e que pos-
sui 83 apartamentos e está localizado em um ponto 
estratégico da capital portuguesa, a Baixa Pombalina.

Os apartamentos variam de preços, com diárias 
de 83 euros a 1.200 
euros (esta uma suíte 
art deco com vista pri-
vilegiada para a Baixa 
Pombalina do final do 
século XVIII).

A proposta de 
Cristiano Ronaldo para 
seu hotel de Lisboa é 
atrair hóspedes jovens 
de 18 a 34 anos e por 
isso os apartamentos 
possuem a última tec-
nologia como televisão 
HD, internet gratuito e 
o” selo Cristiano”.

O jogador não para 
e já prevê a abertura 

de mais duas unidades em 2017: o hotel CR7 Gran 
Via em Madri e o CR7 em Nova Iorque (perto da 
Times Square).

    Por tudo isso Cristiano Ronaldo está sendo 
considerado o português mais famoso do mundo. 
Além de melhor jogador da Europa pela UEFA con-
seguiu os mais importantes troféus europeus, como 
o da Liga dos Campeões (que já foi nomeado agora 
pela terceira vez) e o da Eurocopa (segunda vez).

Não é à toa que o jogador possui um seguro de 
vida com suas pernas e a marca do astro do Real Ma-
dri, “CR7”, possui investimentos na hotelaria de 16,7 
milhões de dólares.

“Meu sonho era ser jogador de futebol, e ter êxito 
com o futebol e creio que consegui”, reconheceu 
Cristiano Ronaldo com o troféu em suas mãos e a 
expectativa agora é se tornar famoso também como 
o rei da hotelaria.

Potencial turístico!

Cristiano Ronaldo: o Rei da Europa

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Alaíde dos 
Santos Chianca

Uso este espaço, 
gentilmente a mim 
cedido por este jornal, 
para homenagear uma 
mestra, minha mes-
tra de francês nesta 
cidade, Dona Alaíde 
Chianca, por ocasião da 
outorga da comenda 
“Légion d’honneur” 
a ela concedida pelo 
governo francês, pelos 
relevantes serviços 
prestados ao ensino da 
língua francesa, aqui na 
Paraíba.

Alaíde dos Santos Chianca nasceu em Currais 
Novos, no Rio Grande do Norte, pouco depois do fim 
da Primeira Guerra Mundial. Após uma formação 
elementar na sua cidade natal, para dar continuidade 
aos seus estudos, veio estudar em João Pessoa, ingres-
sando no Curso Franco-brasileiro, organizado pelo 
francês ex-padre jesuíta e professor Henri Malzac. Por 
ser admitida na escola em regime de internato, pode 
compartilhar do convívio com a família e consultar a 
biblioteca do professor Malzac. Encantada com a lín-
gua francesa e a sua literatura, este interesse foi logo 
reconhecido pelo professor, que a colocou como sua 
assistente, orientando-a na prática didática. Estando 
preparada para o magistério, começou sua carreira 
de ensino no serviço público em 1942 (em plena 
Segunda Guerra Mundial), no Colégio Estadual de João 
Pessoa, onde lecionou por 25 anos, como também em 
outras instituições de ensino da capital paraibana. 
Destacou-se  a sua atuação na Escola Técnica Federal 
da Paraíba, tendo recebido como reconhecimento, 
das mãos do então ministro de Educação, Fernando 
Haddad, a medalha Coriolano Medeiros, um momento 
solene dentro da comemoração dos 100 anos de Esco-
la Técnica Federal da Paraíba.

Em 1959, começou a ensinar na Alliance Françai-
se de João Pessoa, tendo participado anteriormente, 
em 1952, do grupo de sócios fundadores, acom-
panhada pelo seu mestre, o Prof. Malzac e demais 
autoridades do mundo acadêmico e político, como o 
então governador, José Américo de Almeida. Foi lá que 
a conheci, quando fui sua aluna de francês, em fins 
dos anos 1960. Nessa época, a Alliance ficava no lado 
direito da Lagoa (Parque Solon de Lucena). 

Na Alliance, permaneceu por 20 anos, tendo 
atuado como secretária do comitê, presidente (1966-
1973) e depois de 2004, como presidente honorária. 
Quem conheceu Dona Alaíde naquela época não pode 
esquecer do seu entusiasmo e dedicação pela Alliance 
Française.

Dona Alaíde também exerceu o cargo de secre-
tária de Educação da Prefeitura da cidade de João 
Pessoa, entre os anos de 1964 e 1973, um longo 
período, o que bem atesta a sua grande dedicação e 
reconhecimento conquistado junto aos seus pares. A 
relevância do seu trabalho à frente da Aliança Fran-
cesa foi atestada pelas autoridades municipais desde 
suas origens, que elegeram a instituição como um 
local de encontro e de troca entre as duas culturas. 
Sua carreira assegurou-lhe o direito à distinção de 
merecidamente receber as medalhas Nilo Peçanha, 
Coriolano de Medeiros e Marc Blancpan, pelos seus 
mais de 50 anos dedicados ao ensino da língua fran-
cesa, além do título honorífico de cidadã paraibana, 
que lhe foi concedido pela Assembleia do Estado da 
Paraíba, em 1997.

Sua ação educativa é reconhecida nos meios uni-
versitários por todos que tiveram a oportunidade de 
usufruir dos seus ensinamentos e, muitas vezes, alçar 
voo para outros continentes, nas asas do idioma de 
Racine e Corneille.

A recente outorga da medalha Légion d’honneur 
a Dona Alaíde Chianca não é senão o reconhecimen-
to que o governo francês faz da contribuição desta 
professora ao estreitamento dos laços de amizade e 
respeito entre duas culturas: a paraibana e a francesa.

O presente texto baseou-se nas palavras conti-
das no discurso do cônsul da França em Recife, M. 
Bruno Bisson, por ocasião da outorga da medalha de 
oficial a Dona Alaíde, no dia 27 de agosto de 2016 e 
foi amplamente revisado pela filha da homenageada, 
Maria de Fátima Chianca.
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Evento

Em cartaz

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

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Arquiteto croata lança livro e faz 
palestra amanhã no Iesp, na capital Um provável castigo

de Padim Ciço

Crônica em destaque

Com  palestra e lançamento 
do livro “In Nature We Trust”, o 
arquiteto croata Marko Brajo-
vic vai abrir amanhã, às 19h, no 
auditório do bloco F do Iesp,  a 
3ª Edição da Pós-Graduação em 
Design e Arquitetura de Espaços 
Efêmeros, a Pós DAEE. A entrada 
será livre e o evento aberto ao 
público. As matrículas para a 3a 
Edição da Pós DAEE continuam 
abertas no daee.com.br.

O arquiteto e designer Marko 
Brajovic se formou em arquite-
tura em Veneza e se especiali-
zou em Genetic Architecture em 
Barcelona. Trocou a Europa pelo 
Brasil e atualmente mora em 
São Paulo, onde fundou o Atelier 
Marko Brajovic.

Segundo Pedro Rossi, coor-
denador dos cursos de Arqui-
tetura e Urbanismo e de Design 
de Interiores que está à frente 
da Pós Graduação em Design e 
Arquitetura de Espaços Efême-
ros desde 2014, o evento cresce 
a cada ano e engrandece a facul-
dade.

“Sim, o curso está cada vez 
mais maduro e é importante dar 
continuidade ao projeto de uma 
Pós-Graduação que visa experi-
mentar novos campos do saber 
em design e arquitetura. Cada 
edição traz um aporte metodo-
lógico mais definido sobre como 
trabalhar os espaços de maneira 
criativa e de forma que venham 
a causar marcas permanentes na 
cidade”.

Para Rossi a presença do ar-
quiteto e designer Marko Brajo-
vic é bastante oportuna no even-
to. “O trabalho do Atelier Marko 
Brajovic é reconhecido mundial-
mente e sua produção sempre se 
destaca na mídia internacional. 
A longa trajetória de dez anos 
de atuação levou à publicação 
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“Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar 
nossa vã filosofia”, já dizia em priscas eras o bardo inglês. E como 
há! Pude eu mesmo constatar a veracidade dessa premissa, que foi 
para mim, uma dolorosa constatação.

Interior de São Paulo, eu no exercício da profissão. Acabara 
de ministrar minhas aulas em Valinhos e meia hora depois deveria 
estar em Campinas para as duas últimas daquela manhã. O tempo 
era curto, mas factível, já que as duas cidades já eram praticamente 
conturbadas. Tinha, naturalmente, pressa. E a pressa foi, digamos, a 
minha ruína. Ia dar início a essa curta jornada e quase correndo fui 
atravessar uma sala de recepção, mas não percebi na saída, aquele 
“pitoco” no piso que tinha a função de segurar as duas abas daquela 
porta de vidro blindex quando estas deveriam ser fechadas. Foi 
nele que tropecei. Queda feia e seis fraturas no antebraço direito. 
Cirurgia com anestesia geral, nada menos do que doze parafusos 
pregados em meus ossos, recuperação demorada, fisioterapia com 
sessões doloridas.

Minha mulher tinha uma explicação para esse acidente que me 
afastaria do trabalho por alguns meses.

_ Foi castigo do Padre Cícero! Não avisei?
Deve ter sido. Tive que admitir, e eu fora advertido. Explico.
Já publiquei nesta coluna a crônica “Anatomia de uma pequena 

tragédia”, na qual relatava um acidente em que eu fora vitimado 
caindo em uma cova quando assistia a um sepultamento. As conse-
quências daquela “pequena tragédia” foram, além do vexame, cento 
e vinte dias de gesso na perna.

 Findo o trimestre, fui ao hospital retirar a bota imobilizante 
quando ouvi do ortopedista as recomendações de praxe.

_ Já pode dirigir, mas não força para caminhar. Andar sem as 
muletas só um pouquinho. Vai andando sem ajuda delas apenas 
pequenas distâncias. Nada de forçar.

Obedeci com rigor. Voltei às aulas e tão-somente as ministrava 
com esse aparato ortopédico. Raros os passos que arriscava só com 
minhas pernas e os fazia ainda sem a segurança almejada. Encon-
trava-me nesse estágio de minha recuperação quando recebi o 
convite para uma palestra em Juazeiro do Norte. Fui. De João Pessoa 
a Juazeiro é um bom pedaço de chão e me revezei ao volante com 
minha mulher que se prontificara a me acompanhar nessa emprei-
tada.

Na terra de Padre Cícero, a palestra no comecinho da noite. 
Depois jantar no hotel e absolutamente mais nada a fazer que fosse 
digno de registro. Até que ouvi uma proposta, saída mais da curiosi-
dade do que de algum indício de fé por parte de minha consorte:

_ Vamos até a estátua de Padre Cícero?
Concordei, mas impus condições:
_ Vamos, mas você dirige.
Fomos. A subida do morro em cujo cume está o monumen-

to era por uma estrada estreita e sinuosa, mas chegamos sãos e 
salvos. Movimento de veículos quase nenhum, mas nos contornos 
da estátua uma meia dúzia de fiéis acendendo velas, orando; enfim 
praticavam com respeito a devoção que os levara ali. Paramos o car-
ro a alguns metros da monumental escultura, uns dez, quinze, vinte. 
Não me recordo, mas era bem onde findava a ladeira. Estacionado o 
veículo sugeri que fôssemos até aos pés de Padre Cícero.

_ Vou não! Se quiser vai você, vou ficar aqui – e ficou e eu fui 
sempre com ajuda das muletas.

De repente eu ali, e me surpreendi, pois as pessoas me 
olhavam como que se ali eu estivesse em busca de alguma graça. 
Não resisti. Olhei para o carro onde se encontrava minha mulher, 
levantei os braços com as muletas e comecei a caminhar (sem ajuda 
das muletas, é claro) e...

_ Estou andando! Sarei! Sarei! 
Nem preciso dizer o quanto os que ali estavam se benzeram 

admirados. Fiquei até surpreso ao perceber que uma senhora com 
lá seus setenta anos me acompanhara até o carro. Olhou-me nos 
olhos e com muita ternura... e muita fé apertou-me as bochechas, 
beijou-me a testa e diante do “milagre” ainda disse-me algo que 
revelarei mais à frente.

No carro minha mulher horrorizada com minha performance.
_ Que palhaçada. Isso não é coisa que se faça? Padre Cícero vai 

castigar você.
Alguns anos passados, Lá no Beneficência Portuguesa, em 

Bauru, ao voltar da anestesia geral, ainda meio destrambelhado 
lembrei-me do que dissera minha mulher no momento do “milagre” 
e mais ainda, fui buscar na memória a frase daquela senhorinha que 
me apertou as bochechas em Juazeiro do Norte.

_ Padre Cícero é poderoso. Ele não vai se esquecer de você.

do livro “In Nature We 
Trust” e foi a partir dessa 
ocasião que convidamos 
Marko Brajovic para realizar o 
lançamento dessa obra em João 
Pessoa.

Entre os trabalhos mais 
destacados de Marko estão o Pa-
vilhão do Brasil, para a Expo de 
Milão, em 2015, e, mais recen-
temente, para as olimpíadas do 
Rio 2016, projetou a Para Coca-
Cola, uma instalação imersiva, 
onde o público é introduzido a 
uma experiência multi-sensorial.

O Atelier Marko Brajovic 
ganhou o IF AWARD de 2016 
(na categoria Arquitetura / 
Exposições e Feiras de Negó-
cios), foi vencedor no World 
Architecture Festival 2015 (na 
categoria Espaços Expositivos), 
do IF Gold Award 2015 (na cate-

O escritor Marko Brajovic 
e a capa da sua nova obra 

literária

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). Gêne-
ro: Aventura. Duração 90 min. Classificação: 
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 Manhattan. 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 abandonados 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). Manaíra9/3D: 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 Rob-
bie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna 
um time dos super vilões mais perigosos 
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais 
poderoso do qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para derrotar uma 
entidade enigmática e insuperável que 
a agente governamental Amanda Waller 
decidiu que só pode ser vencida por indi-
víduos 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 inevi-
tavelmente, será que o Esquadrão Suicida 
vai morrer tentando concluir a missão ou 
decidem que é cada um por si?. CinEspa-
ço4: 14h (DUB) e 21h30 (LEG). Manaíra4: 
20h15 (DUB).  Manaíra7/3D: 12h30, 
18h10 (DUB) e 15h20, 21h10 (LEG). Ma-
naíra9/3D: 22h (LEG). Manaíra11: 13h10  
e 19h15 (LEG). Mangabeira1:  22h30/3D 
(DUB). Mangabeira5/3D: 19h e 22h (LEG).  
Tambiá4: 14h05 e 18h35 (DUB). Tambi-
á5/3D:  16h20 e 20h50 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 124 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Timur Bekmambetov. Com 
Elenco Jack Huston, Morgan Freeman 
eToby Kebbell. Sinopse: O nobre Judah 
Ben Hur, contemporâneo de Jesus Cris-
to, é injustamente acusado de traição 
e condenado à escravidão. Ele sobrevive 
ao tempo de servidão e descobre que 
foi enganado por seu próprio irmão, 
Messala, partindo, então, em busca de 
vingança. CinEspaço2: 14h, 19h (DUB) 
e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 
21h20 (LEG).  Manaíra6/3D: 14h15, 
19h40 (DUB) e 17h,  22h20 (LEG). 
Manaíra11: 16h30 e 22h10 (LEG). Man-
gabeira4/3D: 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. 

goria lojas), do W Award 2014 e 
da Idea Oro Brasil AWARD 2010, 
entre outros.

Sim vamos ter intervenções 
nas ruas este ano. E quando isso 
acontece movimenta a cidade. 
“Claro. A expectativa é cada vez 
mais tomarmos o espaço público 
como palco das manifestações 
urbanas. Este ano já realizamos 
muitas intervenções e a ideia 
é fazermos disso uma prática 
constante”, fecha Pedro Rossi.
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Propondo uma investigação estética e sensorial 
sobre o amor pelo cinema, o Tintin CineClube 
apresenta hoje, em mais uma sessão, produções 
amadoras que caracterizam o chamado cinema 
de bordas. Desse modo, o público presente na 
sessão constatará o conceito que contempla 
filmes feitos à margem, tanto das grandes pro-
duções cinematográficas comerciais, quanto do 

cinema de autoria. A exibição acontece como de costume no 
Cine Bangüê, às 19h30 e a entrada é franca. 

As sete obras cinematográficas que irão movimentar a 
cena audiovisual na sala de cinema trabalharam a perspectiva 
de dois universos – feminino e masculino – trazendo à tona a 
Borda e o Centro de ambos as visões. Portanto, quando a mos-
tra é intitulada de “As Bordas e as Dobras do Cinema Amador”, 
a nomenclatura não é inválida, pois faz uma mescla de gêneros 
que buscam retratar a pluralidade com o cinema de bordas 
em suas diversas manifestações,  como o suspense, o humor, o 
horror, a aventura, o mistério, o sobrenatural e o cotidiano.  

Fazendo um recorte conceitual, a “Borda”, substan-
tivo feminino, é relativo à beirada, limite ou extremidade 
de uma superfície; parte que delimita algo, dentro da qual 
contém alguma coisa; aquilo que está em volta. Já o “Cen-
tro”, substantivo masculino, é o ponto que fica no meio, 
lugar de convergência ou irradiação, espaço principal da 
cena, qualquer núcleo que congregue ou reúna pessoas 
em torno de ideias ou objetivos comuns.

Para a curadora do Tintin CineClube, Liuba de Medei-
ros, a imersão cinematográfica dessa semana testemunhará 
um modo de existência do cinema que emerge da paixão 
simples e sincera pela criação fílmica. “Um cinema marcado 
pela experimentação, o improviso, e pela influência das 
convenções do cinema clássico que é imposto há mais de 
um século ao público brasileiro. Os filmes são realizados, 
de modo geral, por auto-didatas, para os quais a falta de 
conhecimento técnico, equipamentos apropriados, atores 
experientes e recursos não são impedimento para a cria-
ção”, explicou Liuba quando questionada sobre a imposição 
feita sobre esse tipo de cinema desde sua criação.

Então dando início a fruição, ao divertimento, a 
reflexão e ao debate, o primeiro filme a ser exibido será 
“Kinólatras” de Gustavo Serrate, Rodrigo Huagha e Tiago 
Belotti. Feito em 2012, traz a reflexão sobre o fazer 
cinema sem dinheiro. Em sua sinopse o filme afirma 
isso muito bem, “Kinólatras Anônimos: livre-se, em oito 
passos, do vício de fazer cinema sem dinheiro”. 

Por outro lado, “Desalmados: um Filme de Humor 

Cinematografias comerciais e autorais são as temáticas trabalhadas no 
Tintin CineClube hoje com “As Bordas e as Dobras do Cinema Amador”

Pluralidade na telona
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Curso Vivência de Palhaço abre inscrições e tem vagas gratuitas na Funesc
Estão abertas as inscrições para o 

curso Vivência de Palhaço, com Dadá 
Venceslau. O período para se inscrever 
vai até o dia 13 de setembro, dia em 
que começam as aulas na Escola Livre 
de Circo, da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc). A duração é de 
três meses.

 A primeira turma dessa vivência vai 
ser finalizada no próximo dia 11 de se-
tembro, com participação na programa-
ção da ‘Ferinha de Domingo’ da Funesc, 
em João Pessoa, com apresentação dos 
alunos que integraram a oficina.

Vagas serão gratuitas e um dos 
principais alvos é o alunado da rede 
pública de ensino. As inscrições são 
gratuitas para estudantes acima de 14 
anos de idade. Basta trazer a declara-
ção da escola onde o interessado está 
matriculado. Também há vagas para 
não estudantes.

O objetivo da vivência é desen-
volver um experimento que utilize 
técnicas circenses, protagonizando o 
palhaço no picadeiro, na rua, nas pra-
ças, teatros e festas, através de exercí-
cios corporais e vocais, jogos cênicos e 
caracterização da personagem.

“De forma lúdica, como uma brin-
cadeira de roda, o grupo vai criando e 
improvisando à medida em que mer-
gulha no mundo do circo. Assim, os 
participantes se transformam em apre-
ciadores dessa arte”, declarou Diocélio 
Barbosa, coordenador de Circo.

A cada etapa, ainda conforme 
Diocélio, os participantes observam 
uma demonstração de um palhaço, do 
aquecimento à caracterização como 
uma performance. Em seguida, cada 
um, individualmente ou em grupo, 

FOTOS: Divulgação

Negro Romântico”, dirigido por Geisla Fernandes, conta a 
história de Alexandra que procura alguém como ela - que 
vive de modo extremo – para amar. Com sua busca, Ale-
xandra encontra Vitor e uma estranha forma de amor.

Logo após, vem “Contágio”, de Rafael Nani. A ficção 
rodada em 2011, se passa nas ruínas de uma casa perdida 
em um vilarejo abandonado. Na produção audiovisual, o 
diretor Rafael Nani trabalha a dúvida do autoritarismo 
em não saber o que procura de fato. 

Já o quarto curta da noite é “O Assassinato da Mu-
lher Mental”, de Joel Caetano. Nele, o público poderá ver a 
história de antigos combatentes do crime que se unem para 
solucionar o assassinato da Mulher Mental e descobrem que 
sua morte é apenas parte de uma trama com consequências 
catastróficas.

Entrada para o fim da exibição dos filmes o chama-
do “Hipnose para leigos”, de Chico Lacerda brinca com 
a hipnose de sérias consequências, fazendo o público 
mergulhar em seu consciente pensamento. E por fim,  “O 
galo da madrugada”, de Sandra Ribeiro e “Maldita sorte”, 
de Ismael Moura, encerram a mostra audiovisual. 

Ainda explorando o porque da escolha dessa mostra, a 
também curadora, Mariah Benaglia, reforçou dizendo que a 
exibição dos curtas será uma boa oportunidade de refletirmos 
sobre os padrões que legitimam essa linguagem artística.

“Quem ou o que define o que é centro? Quem ou o 
que define o que é borda? A quem interessa esse modo 
de olhar a produção cinematográfica? Quais efeitos tais 
padrões geram no financiamento de produções audiovi-
suais no País? É possível pensarmos em centros e bordas 
no cenário da produção audiovisual contemporânea?”, 
levantou Mariah os questionamentos acima da mostra, 
que por se só, trabalha muito bem todas as respostas que 
as envolvem durante o desenrolar dos filmes.

Em sequência: as produções “Contágio”, 
“O Assassinato da Mulher Mental”  e 
“Maldita sorte”

n Curso Vivência de Palhaço
n Ministrante: Dadá Venceslau
n Inscrições: Gratuitas (solicitar ficha de inscrição através 
do seguinte e-mail: diocelio.circo.funesc@gmail.com)
n Duração: 3 meses (13 de setembro a 13 de dezembro)
n Dias de aulas: Terças e quintas, das 15h às 17h
n Informações: 3211-6225

n Tintin CineClube
n Quando: Hoje
n Onde: Cine Bangüê do Espaço Cultural
n Horário: 19h30
n Entrada: Franca

Serviço

Serviço

apresenta o que foi elaborado a partir 
daquela vivência e segue para uma 
avaliação onde todos podem expressar 
os seus sentimentos.

Os participantes podem levar mate-
riais pessoais para compor seus persona-
gens/palhaços, a exemplo de peruca, casa-
ca, calça, sapato, mala, bola de sopro e de 
plástico, bambolê, entre outros acessórios. 
As aulas serão ministradas na Escola Livre 
de Circo Djalma Buranhêm, localizada no 
Espaço Cultural José Lins do Rego.

Sobre o ministrante
Palhaço Dadá, personagem criado 

pelo artista paraibano Dadá Venceslau, 
também artista plástico, cenógrafo, 
figurinista e ator graduado em Educação 
Artística e especialista em Arte-Educação. 
Há 25 anos atua na Agitada Gang (Trupe 
de Atores e Palhaços) e no espetáculo 
“Como nasce um cabra da peste”, de 
Altimar Pimentel, sob a direção de Eliézer 
Rolim. No ano 2000 gravou o seu pri-
meiro CD “Canta Palhaço” e em 2010, o 
segundo “Dadá Canta Outra Vez” ambos 
com releituras do cancioneiro popular. Foi 
por quatro anos (2008-2011) presidente 
da ONG Associart-PB (Associação de Artis-
tas Plásticos da Paraíba).

O palhaço Dadá é reconhecido em toda a Paraíba pela sua alegria e humor contagiante



Venezuela vive clima 
de tensão antes de 
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Senado decide hoje futuro de Dilma
Processo de IMPeAcHMeNT

Votação deve acontecer 
ainda pela manhã,
estima Lewandowski 
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A votação do impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff ocorrerá nesta quar-
ta-feira, pela manhã, como foi 
anunciado pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ri-
cardo Lewandowski. Ele tratou 
do roteiro para o dia final do 
julgamento ao reabrir os traba-
lhos na manhã  de ontem, por 
volta das 10h30, pouco antes 
de conceder a palavra para as 
argumentações finais e deba-
tes entre os advogados de acu-
sação e defesa.

Lewandowski não chegou 
a definir o exato horário da eta-
pa de votação, estimando que 
possa se iniciar entre 10h e 
11h da manhã de hoje. Deixou 
claro, contudo, que a intenção 
era usar o tempo que fosse ne-
cessário, até a madrugada de 
ontem, para que os senadores 
se manifestassem, por até 10 
minutos cada um, sobre o obje-
to da acusação.  

Logo depois de anunciar 
que o desfecho do processo 
será nesta quarta-feira, com a 
manifestação do voto de cada 
senador, o ministro concedeu 
a palavra para a advogada da 
acusação, Janaína Paschoal. 
Com ela, teve início o período 
de debates orais entre a defesa 
e a acusação, cada um dispon-
do de uma hora e meia para se 
manifestar. Serão permitidas 

réplica e tréplica de uma hora 
para cada parte. Em seguida, 
houve intervalo de uma hora 
para almoço.

Relatório
À tarde, os senadores ins-

critos foram chamados um a 
um para discutir o objeto da 
acusação, por até 10 minutos 
cada. A previsão de Lewando-
wski era de que essa fase se 
prolongase até por volta das 
2h da desta quarta-feira. Na 
retomada da sessão, ainda na 
manhã de hoje, o ministro de-
verá apresentar um relatório 
resumido dos fundamentos 
da acusação e da defesa, bem 
como das provas.

Depois, para encaminhar a 
votação, falarão dois senadores 
pela acusação e dois pela defesa, 
por até 5 minutos cada. Lewan-
dowski formulará então aos 
senadores a seguinte questão: 
“cometeu a presidente Dilma 
Rousseff os crimes de respon-
sabilidade correspondentes à 
tomada de empréstimos junto 
à instituição financeira contro-
lada pela União e à abertura de 
créditos sem autorização do 
Congresso Nacional e deve ser 
condenada à perda do seu car-
go, ficando, em consequência, 
inabilitada para o exercício de 
qualquer função pública pelo 
prazo de oito anos?”.

Os senadores que enten-
derem que ela deve ser con-
denada, respondem ‘sim’, e os 
que entenderem que deve ser 
absolvida, respondem ‘não’. A 
votação será aberta, nominal, 
pelo painel eletrônico.

Da Agência Senado

O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, já definiu todo o roteiro da votação no Senado, que deve começar por volta das 10h30

da Folhapress  

A defesa de Dilma Rous-
seff já preparou duas ações 
para recorrer ao STF (Supre-
mo Tribunal Federal) caso o 
impeachment da presidente 
afastada seja confirmado nes-
ta quarta-feira, com o fim do 
julgamento no Senado. 

A equipe do advogado 
de Dilma, José Eduardo Car-
dozo, ainda estuda a melhor 
estratégia para entrar com 
o recurso, que deve ser um 

mandato de segurança ques-
tionando a “justa causa” e “os 
vícios” do processo. 

A defesa afirma que ou-
tras ações ainda podem ser 
preparadas e deve alegar que 
as pedaladas fiscais e os decre-
tos de crédito suplementares 
não são “aptos” para configu-
rar crime de responsabilidade 
fiscal de que Dilma é acusada. 

Outro aspecto que pode 
ser abordado nas ações é a 
antecipação dos votos de di-
versos senadores que, antes 

mesmo do início do julga-
mento, já declaravam publi-
camente suas posições sobre 
a deposição da petista.  

Desde abril, quando o 
processo ainda corria na Câ-
mara, Cardozo estudava re-
correr ao STF, mas avaliava o 
“momento certo” para fazê-lo. 
À época, ele definiu a estraté-
gia como “a bala de prata” da 
defesa e, ao discutir a medida 
com a petista, resolveu deixar 
a ação no Supremo como o 
último recurso. Apesar disso, 

ainda há discussão no meio ju-
rídico sobre a competência do 
STF para analisar o impeach-
ment. Segundo o advogado de 
Dilma, porém, “nenhuma ame-
aça de direito” pode ficar sem 
a apreciação do Judiciário. 

Até agora, todas as vezes 
que a defesa contestou o impe-
achment no Supremo, referiu-
-se ao procedimento e sofreu 
derrotas na Corte, que deter-
minou, com decisão em maio 
do ministro Teori Zavascki, o 
seguimento do processo.

Defesa da presidente entrará com 2 ações

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil 

O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), dis-
se ontem (30) que a Corte terá, ine-
vitavelmente, que discutir sobre in-
consistências nas regras de delação 
premiada. Apesar da lei prever que 
um juiz homologue os depoimen-
tos, o ministro destacou que nem 
sempre as circunstâncias de nego-
ciação das delações ficam claras.

“Acho que, em algum mo-
mento, vamos ter que ter algum 

tipo de questão de ordem para 
balizar tudo isso. Porque é um 
mundo de intrigas, de desinteli-
gências. Acho que o próprio tri-
bunal, que homologa, fica às ve-
zes numa má luz”, disse Mendes. 
“Certamente isso vai ser objeto de 
discussão aqui.”

O ministro destacou que o 
próprio relator da Operação Lava 
Jato no STF, ministro Teori Zavas-
cki, tem levantado pontos a se-
rem discutidos sobre a delação 
premiada em meio aos processos. 
Mendes chegou a citar misterio-

sas forças “internas”, “externas” 
e até mesmo “ocultas” que con-
tribuem para deixar pouco trans-
parentes as negociações das dela-
ções premiadas.

“É muito difícil, porque, claro, 
essas tratativas são sempre sigilo-
sas. O que a gente percebe é que 
há um fogo cruzado muito inten-
so. Ao invés de forças internas, 
estava me lembrando das forças 
ocultas do Jânio [Quadros], tem 
também as forças externas. Quer 
dizer, sabe-se lá como isso funcio-
na”, disse o ministro.

STF terá que esclarecer regras 
de delação premiada, diz Gilmar 

oPerAÇÃo LAVA JATo

André richter
Da Agência Brasil 

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem rejei-
tar queixa-crime apresen-
tada pelo deputado federal 
afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) contra o depu-
tado Jean Wyllys (PSOL-RJ) 
pelos crimes de difamação, 
injúria e calúnia.

Cunha recorreu ao Su-
premo após declarações con-

sideradas difamatórias, pro-
feridas na votação na qual a 
Câmara dos Deputados acei-
tou dar prosseguimento ao 
processo de impeachment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff.

No dia 17 de abril, ao 
ser chamado por Cunha para 
proferir seu voto, Wyllys 
disse: “Em primeiro lugar, 
quero dizer que estou cons-
trangido de participar dessa 
farsa sexista, dessa eleição 
indireta, conduzida por um 

ladrão, urdida por um trai-
dor, conspirador, apoiada 
por torturadores, covardes, 
analfabetos políticos”.

Por unanimidade, o 
colegiado seguiu voto pro-
ferido pelo relator da ação, 
ministro Gilmar Mendes. O 
ministro entendeu que as 
declarações de Jean Wyllys 
estão abrangidas pela imu-
nidade parlamentar, pre-
vista na Constituição. A 
regra impede a punição de 
um parlamentar por de-

clarações relacionadas ao 
mandato.

“Por mais desairosas 
que tenham sido as palavras 
do querelado [Jean], foram 
proferidas por um parlamen-
tar contra outro no curso de 
ato parlamentar. Ambos os 
envolvidos estavam sujeitos 
ao mesmo regime jurídico, 
respondendo por seus atos 
apenas na esfera política”, 
disse Mendes. O voto foi 
acompanhado pelo ministro 
Dias Toffoli e Teori Zavascki.

Supremo rejeita queixa-crime de 
Eduardo Cunha contra Jean Wyllys

Por uNANIMIdAde

da Agência Brasil 

Com um muro dividindo 
a Esplanada dos Ministérios 
em ala pró e contra o impea-
chment, a segurança nos arre-
dores do Congresso Nacional 
foi intensificada ontem para os 
momentos finais do processo 
que poderá levar a presidente 
afastada Dilma Rousseff a dei-
xar a Presidência da República. 
Durante todo o dia, mais de 
1.300 policiais militares fize-
ram a segurança da região cen-
tral de Brasília.

Desde segunda-feira (29), 
as vias principais - que levam 
ao Congresso Nacional, ao Pa-

lácio do Planalto e ao Supremo 
Tribunal Federal - estão fe-
chadas para o trânsito e assim 
ficarão até o final da votação. 
A Praça dos Três Poderes está 
aberta para pedestres, porém, 
manifestantes só podem fazer 
atos na Esplanada nas alas es-
pecíficas de grupos favoráveis 
e contra o impeachment. 

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal, foram apreendidas 
hastes de bandeiras para evi-
tar que o material seja usado 
como arma, como já aconteceu 
em manifestações anteriores. 
Fora isso, não há registros de 
ocorrências.

Segurança é reforçada

da Agência estado

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem o texto-
-base da Medida Provisó-
ria 727/2016, que cria o 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). A pro-
posta foi aprovada em vota-
ção simbólica, ou seja, sem 
contagem nominal de votos. 
Agora, falta votar os 13 des-
taques à matéria.

Primeira MP do governo 
do presidente em exercício 
Michel Temer, a medida tem 
como objetivo destravar as 
concessões no País. O gover-
no defende que o novo for-
mato vai corrigir distorções 
do modelo usado até então 

pela equipe da presidente 
afastada, Dilma Rousseff.

O PPI é vinculado à Pre-
sidência da República e tem 
à frente Wellington Moreira 
Franco como secretário-exe-
cutivo. Sua missão será super-
visionar todas as operações 
em que o Estado fará parce-
rias com a iniciativa privada 
para gerar investimentos em 
infraestrutura.

A Secretaria-executiva 
do PPI será o braço ope-
racional do Conselho de 
Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidên-
cia da República, criado na 
mesma medida provisória. 
Esse conselho terá o próprio 
Temer como presidente.

Câmara aprova texto 
de MP que cria o PPI

PArcerIAs

FoTo: Geraldo Magela/Agência Senado
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Advogada Janaína Paschoal chora e pede 
desculpas a Dilma por tê-la feito sofrer
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Geral

Ela disse ser “difícil” apresentar 
um pedido de impeachment 
contra uma mulher
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Ganz Lúcio
Clemente

Uma das autoras do pe-
dido de impeachment da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff, a advogada Janaína 
Paschoal chorou e pediu des-
culpas à petista durante dis-
curso na sessão de julgamento 
final do impeachment de on-
tem no Senado Federal.

“Finalizo pedindo des-
culpas à senhora presidente. 
Não por ter feito o que fiz, 
mas por eu ter lhe causado 
sofrimento. Sei que a situação 
que está vivendo não é fácil. 
Muito embora não fosse meu 
objetivo, causei sofrimento”, 
afirmou a advogada se dire-
cionando a Dilma.

“Peço que ela um dia en-
tenda que eu fiz isso também 
pensando nos netos dela”, 
afirmou a advogada, que 
mais cedo havia reconhecido 
que é “muito difícil” apresen-
tar um pedido de impeach-
ment contra uma mulher.

A fala de Janaína foi feita 
no dia seguinte ao depoimento 
de Dilma no Senado. Em sua 
fala, a petista afirmou que não 
há base legal para pedir sua 
saída da Presidência da Repú-
blica e se disse vítima de um 
“golpe” parlamentar.

Exaltação da defesa
Exaltada, a senadora pe-

tista Gleisi Hoffmann (PR) che-
gou a acusar Janaína Paschoal 
de ter sido paga para fazer o 
parecer do impeachment con-
tra a presidente afastada. A 
parlamentar criticou a fala da 
acusação e afirmou que os de-
nunciantes não fizeram um de-
bate jurídico, mas, sim, político. 
“Para fazer debate político, tem 
de se submeter a votos popula-
res”, atacou.

O desafio do emprego?
O desenvolvimento econômico visa gerar bem-

estar e qualidade de vida. A política econômica precisa 
buscar, entre outros objetivos, gerar empregos e aumento 
real da renda do trabalho. A economia política do 
desenvolvimento deve se orientar pela centralidade do 
trabalho como produtor e organizador da vida social.

As crises econômicas, recorrentes no capitalismo, 
travam o sistema produtivo, destroem os empregos, 
arrocham a renda do trabalho e desorganizam a vida em 
sociedade, gerando insegurança, precarização, pobreza e 
bloqueando a construção do futuro.

O que é bom para o emprego é o crescimento 
econômico sustentado pela demanda oriunda do aumento 
da massa salarial (mais empregos com melhores salários), 
pelos investimentos público e privado (infraestrutura 
econômica, social e produtiva) e pela capacidade ampliada 
de importar e exportar de maneira equilibrada.

Desde 2004, por quase uma década (2014),o 
Brasil colocou em prática uma estratégia econômica 
de crescimento, com geração de empregos, aumento 
dos salários e dos investimentos, que deram tração à 
produção. Os resultados apareceram durante todo o 
período, como destacam Baltar e Leone[1]:

O bom desempenho do mercado de trabalho 
manifestou-se, basicamente, na queda da taxa de 
desemprego (9,1% para 6,6%), no aumento do grau 
de assalariamento (a participação do emprego de 
estabelecimento na ocupação total aumentou de 57,3% 
para 63,8%), no aumento do grau de formalização dos 
contratos de trabalho dos estabelecimentos (a proporção 
de contratos celetistas e estatutários no total dos 
contratos de trabalho aumentou de 67,5% para 76,6%) 
e no aumento do nível de renda do trabalho (o poder 
de compra da renda mediana das pessoas ocupadas 
com rendimento positivo aumentou 64,3% ou 5,7% ao 
ano).

Em 2014, a economia travou, provocando a queda 
de -3,8% do PIB em 2015 eestimativa equivalente em 
2016. Trata-se de uma das maiores retrações da atividade 
econômica da história do país. Em 2015, houve redução 
de

-14,1% no investimento (o que diminuiu ainda mais 
o estoque de capital)e de -4 % no consumo das famílias, 
enfraquecendo o mercado interno. A indústria caiu -6,2% 
e a participação da indústria de transformação no PIB 
representa somente 11,4% (1/3 do que já representou). 
Os empregos e os salários sentiram essa queda e o 
desemprego reapareceu rapidamente.

Em 2015, odesemprego aberto cresceu 2,4 
p.p., passando de 6,5% (2014) para 8,9% (2015), o 
que significou aumento de 39% do contingente de 
desempregados (Pnadc-IBGE).A taxa de desemprego 
DIEESE/Seade, que inclui o desemprego aberto, o 
desemprego oculto pelo trabalho precário e o desemprego 
pelo desalento,saltou,no mesmo ano,em São Paulo,de 
10,8% para 13,2%; em Salvador, de 17,4% para 18,7%; 
em Fortaleza de 7,6% para 8,6% e; em Porto Alegre, de 
5,9% para 8,7%.

Desde 2014, a indústria de transformação e a 
construção civil desempregam. Em 2015, os setores de 
serviços e comércio sentiram o impacto e pararam de 
contratar ou começaram a demitir. Redução do número 
de pessoas com carteira de trabalho assinada, aumento 
do assalariamento sem carteira e do trabalho autônomo 
ou por contaprópria, sem contribuição previdenciária, 
são efeitos imediatos, o que faz ganhar força o movimento 
de precarização. Os salários caíram 3,7%,segundo o 
IBGE. Desemprego em alta e salário em quedareduziram 
a massa salarialem-5,3%. Há repercussão no consumo, 
que caiu, e cresceu a inadimplência no crédito. O nível 
de atividade econômica vai despencando. São todos os 
vetores do círculo recessivo.

Em 2016, a situação continua se agravando, em 
velocidade e intensidade maior. Segundo o IBGE, a taxa 
de desocupação atingiu 11,2% em abril, aumento de 
3,2 p.p. em relação ao mesmo período de 2015, o que 
significa um contingente de 11,2 milhões de brasileiros 
desempregados, 3,4 milhões a mais em um ano.

Ocorre forte queda no número de empregos 
formais com registro em carteira de trabalho (menos 1,9 
milhão de postos de trabalho fechados), assim como no 
assalariamento sem carteira (decréscimo de 770 mil).

Leo Rodrigues 
Da Agência Brasil

Quase dez meses após a maior tragé-
dia socioambiental do País, a mineradora 
Samarco apresentou o resultado de um 
estudo encomendado sobre as causas que 
levaram ao rompimento da barragem de 
Fundão, ocorrido em novembro do ano 
passado no distrito de Bento Rodrigues, 
no Município Mariana (MG). De acordo 
com a pesquisa, problemas de drenagem 
ocorriam desde 2009. Entre as tentativas 
de reparo, teria sido feita uma ampliação 
da barragem sobre base instável.

O estudo foi encomendado pela Sa-
marco e pelas suas acionistas Vale e BHP 
Billiton ao escritório de advocacia dos Es-
tados Unidos, Cleary Gottlieb Steen & Ha-
milton LLP. A apresentação do relatório 
final foi feita por um dos quatro especia-
listas responsáveis, Norbert Morgenster, 
professor emérito de engenharia civil pela 
Universidade de Alberta, no Canadá.

Segundo ele, é possível que peque-

nos abalos sísmicos ocorridos antes da 
tragédia tenham sido o estopim para 
conclusão do processo de rompimento da 
barragem, que já estava avançado.

Algumas das conclusões estão de 
acordo com o constatado pela Polícia Ci-
vil de Minas Gerais em investigação con-
cluída em fevereiro. Entre elas, o estudo 
confirma que o rompimento ocorreu na 
lateral esquerda da barragem. Nesse lo-
cal, um recuo da estrutura foi construído 
apoiado em lama, que estava ali por erros 
na drenagem. Sobre uma base instável, a 
obra foi se deteriorando até a consuma-
ção da tragédia.

O episódio, que ocorreu em 5 de no-
vembro de 2015, deixou 19 mortos, poluiu 
a bacia do Rio Doce e destruiu grandes 
áreas de vegetação nativa. Em fevereiro, 
a Polícia Civil indiciou sete pessoas, entre 
elas o ex-presidente da Samarco, Ricardo 
Vescovi.

Em nota, a Samarco destacou que 
o escritório responsável pelo estudo foi 
contratado sob premissa de absoluta in-
dependência.

Estudo mostra a falha que 
causou tragédia em Mariana

eNCOmeNdAdO peLA SAmARCO

STF arquiva a 
queixa-crime de 
Dunga contra o 
senador Romário

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

A Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) rejeitou ontem queixa-
-crime do ex-técnico da se-
leção brasileira de futebol 
Dunga contra o senador Ro-
mário (PSB-RJ) pelos crimes 
de injúria e difamação.

Em março, a defesa de 
Dunga pediu ao Supremo a 
condenação após diversas 
entrevistas em que o ex-joga-
dor criticou a atuação do téc-
nico, que deixou o posto em 
junho. Segundo a defesa, em 
uma delas, Romário disse: 
“Dunga está envolvido nessa 
sujeira da CBF Confederação 
Brasileira de Futebol. Não sei 
se ele está sujo, se participa, 
mas está vendo tudo”.

Ao analisar o caso, o mi-
nistro Marco Aurélio, relator 
do processo, entendeu que as 
declarações do senador es-
tão abrangidas pela imunida-
de parlamentar, prevista na 
Constituição. A regra impede 
a punição de um parlamentar 
por declarações relacionadas 
ao mandato.

O voto foi seguido pelos 
ministros Luís Roberto Bar-
roso, Edson Fachin, Rosa We-
ber e Luiz Fux.

murilo Rodrigues Alves 
Da Agência Estado

Depois de registrar pre-
juízo histórico em 2015, o 
FI-FGTS, fundo de investi-
mento que usa parte dos re-
cursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço para 
aplicar em infraestrutura, 
será reformulado até o fim 
deste ano. 

A decisão foi tomada 
ontem, pelo conselho cura-
dor do FGTS, órgão que 
reúne representantes do 
governo, dos trabalhadores 
e dos patrões. Para discutir 
a governança e a alocação 
dos recursos do FI-FGTS, 
foi criado um grupo técnico 
com oito integrantes do go-
verno, três de centrais sin-
dicais e três de associações 
patronais. 

“Queremos redefinir 
todos os critérios e rever 
alguns investimentos para 
deixar o fundo menos con-
centrado em apenas alguns 
setores, que estão assober-
bados de recursos enquanto 
falta dinheiro para outros”, 
explicou o ministro do Tra-
balho, Ronaldo Nogueira.

No penúltimo dia antes 
da obrigação de enviar o 
relatório da gestão de 2015 

para os órgãos reguladores, 
o conselho curador aprovou, 
sem ressalvas, as contas do 
ano passado, quando o FI-
FGTS fechou com a menor 
rentabilidade da história, 
negativa de 3%, com perda 
de R$ 900 milhões no patri-
mônio. 

Na reunião de julho, a 
bancada dos trabalhadores 
tinha se recusado a refe-
rendar o relatório do fundo. 
Para aprová-lo ontem, os 
representantes das centrais 
sindicais pediram que a Cai-
xa divulgue ao conselho os 
resultados da auditoria que 
está sendo levada a cabo so-
bre os aportes decididos na 
época em que Fábio Cleto, 
ex-vice-presidente da Caixa, 
integrava o comitê que deci-
de os investimentos. 

Ligado ao ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), Cleto apontou, 
na delação premiada, um 
esquema de corrupção para 
que as empresas conseguis-
sem recursos do FI-FGTS. 
Com o depoimento dele, o 
fundo, criado no governo 
Lula, entrou de vez na mira 
da Lava Jato. 

O banco estatal é res-
ponsável pela gestão do fun-
do. A sindicância apura os 

aportes de R$ 4,2 bilhões às 
empresas citadas na delação 
premiada de Cleto. Por meio 
do FI-FGTS, foram desem-
bolsados R$ 3,2 bilhões em 
sete operações de financia-
mento ou participação so-
cietária. 

“Queremos saber se 
houve tráfego de influência, 
em que circunstâncias esses 
aportes foram feitos e se o 
prejuízo de 2015 tem rela-
ção com a atuação de Cleto 
para decidir os investimen-
tos”, afirmou Cláudio da Sil-
va Gomes, a representantes 
da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) no conselho 
curador.

A principal razão para 
resultado tão ruim do FI-
FGTS em 2015 foi o provi-
sionamento de R$ 1,8 bilhão 
para cobrir os prejuízos do 
colapso da Sete Brasil, criada 
para construir e administrar 
os navios sondas do pré-sal.

De acordo com Bolivar 
Moura Neto, coordenador-
geral do FGTS no Ministério 
do Trabalho, a rentabilidade 
do fundo de investimento 
também pode ser modifica-
da, embora ele considere di-
fícil colocar uma meta anual, 
uma vez que os investimen-
tos são de longo prazo.

Fundo de investimento do 
FGTS vai ser reformulado

depOIS de ReGIStRAR pRejuízO em 2015

A tragédia de 5 de novembro de 2015 matou 19, poluiu a bacia do Rio Doce e destruiu vegetação

FOtO: Reprodução internet
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Mundo

Venezuela vive momento de tensão 
antes de manifestação pró-referendo
Chavistas e opositores
trocam acusações, em 
clima de muita rivalidade

A Venezuela vive um 
novo episódio de tensões. Os 
chavistas se manifestaram 
maciçamente nessa terça- 
-feira em uma contraofensiva 
frente ao protesto convocado 
pela oposição para esta quin-
ta-feira para exigir o referen-
do revogatório contra o pre-
sidente Nicolás Maduro.

Com o nome de “Tomada 
da Venezuela”, os seguidores 
do governo, vestidos de ver-
melho, começaram a se con-
centrar em um setor central 
de Caracas e em outros pon-
tos do país em apoio a Madu-
ro e à revolução socialista de 
Hugo Chávez (1999-2013).

“Esse é o povo chavista 
nas ruas manifestando seu 
apoio ao presidente Madu-
ro e defendendo um projeto 
político”, declarou, ao liderar 
a manifestação, o número 
dois do chavismo, Diosdado 
Cabello, que acusou a oposi-
ção de planejar um golpe de 
Estado.

A opositora Mesa da 
Unidade Democrática (MUD) 
ajeita os detalhes para o que 
chama de a “Tomada de Ca-
racas”, com a qual na quinta- 
-feira pedirá a aceleração do 
processo do revogatório ao 
Conselho Nacional Eleitoral 
(CNE), acusado de servir ao 
chavismo.

“Que ninguém se deixe 
intimidar”, conclamou o líder 
opositor Henrique Capriles, 
que em entrevista à AFP as-
segurou que tem início agora 
uma nova etapa de mobiliza-
ções para obrigar o governo 
a aceitar o referendo.

Tanto o governo quanto 
a oposição têm trocado acu-
sações nos últimos dias so-
bre atiçarem a violência nas 
manifestações, aumentando 
o temor na população de 
ocorrerem incidentes.

Alguns comércios no 
leste de Caracas, que a MUD 
previu como pontos de che-
gada de opositores de várias 
cidades do país, planejam 
fechar na quinta-feira. “Vou 
ao protesto, porque o país 
está mal e temos que nos 
pronunciar”, disse à AFP Ma-
ría Rodríguez, que vendia 
biscoitos a um pedestre em 
seu quiosque.

Imersa em uma profun-
da polarização política, a Ve-
nezuela sofre uma grave cri-
se econômica com a escassez 
de produtos básicos que che-
ga a 80% e uma inflação que 
foi de 180% em 2015, a mais 
alta do mundo, e que segun-
do o FMI chegará a 720% 
esse ano.
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Da AFP

O presidente Nicolás Maduro enfrenta uma grave crise político-econômica na Venezuela, além de forte resistência da oposição que pode levar à revogação de mandato

Deputados da maioria 
opositora no Parlamento de-
nunciaram nessa terça-feira a 
“perseguição” contra dirigen-
tes da MUD. A oposição asse-
gura que o governo está “ame-
drontando” seus seguidores 
para evitar que se manifestem.

Vê-se um aumento se-
letivo no isolamento de diri-
gentes” da MUD, assegurou 
nessa terça o chefe parla-
mentar e anti-chavista Henry 
Ramos Allup.

As autoridades venezue-
lanas enviaram à cadeia, no 

sábado, o ex-prefeito opositor 
Daniel Ceballos, que estava 
em prisão domiciliar há um 
ano, acusando-o de planejar 
sua fuga e preparar atos vio-
lentos para quinta-feira.

Na segunda-feira, deti-
veram em Caracas o oposi-
tor Yon Goicochea, acusado 
de portar detonadores para 
explosivos que segundo o go-
verno seriam usados no pro-
testo. A oposição rejeitou as 
acusações.

“Nem se prenderem to-
dos nós irão evitar que as 

pessoas saiam para lutar por 
uma mudança democrática, 
eleitoral e pacífica”, expres-
sou o deputado opositor To-
más Guanipa, que acusou o 
governo de “plantar” provas 
contra Goicochea.

Ambiente difícil
O Sindicato dos Jornalis-

tas denunciou um ambiente 
difícil para a imprensa. Pessoas 
não identificadas lançaram, 
nessa terça-feira, bombas in-
cendiárias contra a sede do jor-
nal “El Nacional”, de linha opo-

sitora, enquanto jornalistas da 
emissora árabe Al Jazeera, que 
viajaram até a Venezuela para 
cobrir o protesto, não obtive-
ram permissão de entrada ao 
chegar no aeroporto.

Maduro denunciou que 
a oposição organiza um gol-
pe de Estado conduzido do 
exterior pelos Estados Uni-
dos. O dirigente chavista 
Jorge Rodríguez sentenciou 
nessa terça, na manifestação, 
que no centro de Caracas os 
opositores “não vão entrar”.

“Presume-se atos de vio-

lência e desestabilização (...) 
Quando uma manifestação 
se transforma em violência 
esse direito se perde”, adver-
tiu o ministro do Interior, o 
general Néstor Reverol, que 
analisa o dispositivo de segu-
rança com chefes policiais.

A Igreja Católica vene-
zuelana pediu nessa terça que 
o governo respeite “o direito 
legítimo” à manifestação. A 
oposição denunciou que as 
autoridades estão impedindo 
seguidores vindos de outras 
regiões do país.

Deputados de oposição denunciam perseguição

Governos trocaram 

acusações nos 

últimos dias sobre 

a violência nas 

manifestações 

e aumenta temor 

de ocorrerem 

incidentes

Mogadiscio (AE) 
- Um suicida detonou 
os explosivos que le-
vava em um caminhão 
perto do portão do 
palácio presidencial 
da Somália em Moga-
discio e matou pelo 
menos 12 pessoas, se-
gundo a polícia. A ex-
plosão ocorreu duran-
te a hora do rush da 
manhã, segundo o ca-
pitão Mohamed Hus-
sein, graduada auto-
ridade policial do país. 
Pelo menos 31 pessoas 
se feriram, entre elas 
alguns ministros do 
governo.

O ataque também 
deixou dez feridos e 
causou estragos em 
hotéis próximos, em 
geral frequentados 

por autoridades do 
governo e executivos, 
disse Hussein. A ex-
plosão foi ouvida em 
toda a capital somali 
e a fumaça podia ser 
vista por sobre o com-
plexo presidencial.

O grupo extremis-
ta islâmico al-Shabab 
reivindicou a autoria 
do ataque, segundo 
a emissora de rádio 
dos rebeldes Andalus. 
O grupo foi expulso 
da maior parte das 
cidades da Somália, 
mas continua a reali-
zar ataques suicidas e 
com bombas, muitas 
vezes na capital.

Os feridos foram 
levados ao Hospital 
Madina, de Mogadis-
cio, segundo o dire-
tor do local, o médico 
Mohamed Yusuf.

Ataque suicida mata 
12 em Mogadiscio

SOMÁLIA

Paris( AE) - O presi-
dente francês, François Hol-
lande, criticou nessa terça-
feira a intervenção militar 
“contraditória” da Turquia 
na Síria e advertiu que a 
Rússia não deve se tornar 
“protagonista” nessa guerra. 
Em discurso, Hollande disse 
que “intervenções múltiplas, 
contraditórias geram o risco 
de uma inflamação geral” 
nos confrontos que já devas-
taram o território sírio.

O líder francês disse que 
entende a preocupação da 
Turquia em proteger suas 
fronteiras e lutar contra o 
Estado Islâmico, mas criticou 
ações de Ancara contra rebel-
des curdos aliados da coali-
zão liderada pelos EUA que 
enfrentam os extremistas. A 
França é parte dessa coalizão.

 Hollande pediu que a 
Rússia coopere com a coali-
zão liderada pelos EUA e dis-

França critica intervenção 
militar da Turquia na Síria

GUERRA CIVIL

Da  Agência Estado
Da  Agência Estado

se que convidará o presidente 
russo, Vladimir Putin, a visitar 
a França em outubro. Segun-
do ele, a Rússia deve ser “um 
ator nas negociações, não um 
protagonista na ação”. Para 
Hollande, o regime de Bashar 
al-Assad usa o apoio militar 
russo para atacar civis.

O político disse que é pre-
ciso interromper com urgência 
os confrontos para a retomada 
das negociações. Ele pediu um 

“cessar-fogo imediato” na ci-
dade de Alepo, após cinco anos 
de guerra civil na Síria.

A Turquia aumentou 
bastante seu envolvimento 
na guerra civil síria na sema-
na passada. A campanha mili-
tar do país tem como objetivo 
ajudar os rebeldes sírios con-
tra o Estado Islâmico, mas é 
também contra as forças cur-
das - estas são apoiadas pela 
coalizão liderada pelos EUA.

Hollande classificou como contraditória a intervenção da Turquia

FOTO: Reprodução/Internet
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Taxa de desemprego sobe 
para 11,6% e atinge 11,8 
milhões de pessoas no País
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Pela 1a vez, cai número de mortes de homens

Câncer de pulmão
FOTO: Reprodução/Internet

Amizade, amor e paixão
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Compulsões passionais podem ser 
positivas, negativas ou neutras, depen-
dendo dos “atores” que as conduzem. 
Descontroles das sístoles e diástoles 
do amor? Quimioterapia, acupuntura, 
homeopatia... nenhum tipo de terapia 
teria delas o bom acompanhamento.
 Com milênios de avanço em seus 
modos diversificados de civilizações, 
nelas inclusas ideologias para que 
possam frutificar ou morrer, a hu-
manidade ainda não descobriu o que 
leva a amizade a ser amor, o amor a 
ser paixão.
       Há interpretações para encher 
olhos e ouvidos. A amizade pode ser 

algo cármico, predestinado, inevitável, para 
alguns - principalmente entre os que creem 
em “almas gêmeas”. Para outros, é conse-
quência natural do meio que o ser humano 
frequenta: a escola, o clube de bairro, a 
igreja, o trabalho. Nada de esotérico existi-
ria assim entre amigos, quando Everton é 
amigo de Joana porque foram matriculados 
na mesma escola e terminar por estudar 
juntos até a universidade, onde distancia-
ram-se um pouco pela escolha diferente de 
cursos: Letras e Psicologia.
        O amor pode vir de uma intensa atra-
ção espiritual e da semelhança por prefe-
rências, sejam lúdicas, estéticas, políticas... 
Pode vir da preferência pelo mesmo time 
de futebol (o meu é o Fluminense) ou pelos 
mesmos autores literários. Pode nascer 

quando ambos 
descobrem-se 
iguais na doação 
ao próximo.
        A paixão 
explode quando 
a atração física 
é recíproca e 
geralmente não 
tem freios. Acelera-se como os romances 
mais intensos de prateleiras das livrarias 
e de telas dos cinemas. Também da música 
(“Ser feliz é tudo o que se quer. Ah, esse 
maldito fecho-éclair”...). Paixões têm du-
ração, algumas são eternas enquanto na 
Terra, outras. Levam seus protagonistas a 
experimentarem todos os sentidos em seus 
limites máximos. O sofrimento só é intenso, 
incurável, quase impossível de suportá-lo, 
quando uma paixão não é correspondida. A 
pessoa não correspondida sente o quanto 
Eros e Chronos não entenderam-se para que 
seus desejos fossem realizados.

nnnnnnnnnnnn

        Assim todos seguimos, humanos que 
podem ter uma vida plena de felicidade 
ou que ficam expostos aos sofrimentos da 
alma num corpo onde não é bem cabível. 
São apenas duas condições. Há outras, aqui 
não lembradas. O ideal aí seria que amizade, 
amor e paixão fossem uma só concretude. 
Mas, há muito perdemos o paraíso.

dez anos antes daquele 
show de Ivan Lins - der-
rubou chalés culturais 
no campo e à beira-mar 
já tinha resolvido bem 
algumas das questões 
contraditórias circulan-
tes na “minha” geração, 
ao beber na fonte dos 
modernistas.        
        Daí renasceu a 
“lucidez da loucura” 
(expressão que, se não 
me engano, foi recicla-

da por Jomard Muniz de Britto (foto) no Re-
cife, querido Recife). Lembrando Jomard, o 
gesto que teve comigo deixou-me até agora 
embevecido, mais que grato. Escreveu sobre 
meu livro, “Nós - An insight”, e mandou 
imprimir seu texto, com centenas de cópias 
que distribuiu, pessoalmente, em bares e 
pontos culturais do Recife, querido Recife, 
num gesto largamente sartreano.
          Sem esquecer os “approachs” entre 
significados e significantes feitos por Walter 
Galvão em seu prefácio e os signos e sinais 
de Gustavo Magno no posfácio. 
           Isso não é uma viagem aos seios de 
Duília  nem em torno do meu umbigo, mas 
uma consideração por causa de pedras não 
rolantes partidas de literários guetos oficiais 
contra mim. Agora vou escutar “I’m yours”, 
com Jason Mraz.

   Não sou su-
persticioso, mas ainda 
bem que não estamos 
numa sexta-feira, 13. 
É uma quarta-feira 
em que será decidido 
o “impeachment”, ou 
não, da presidente 
Dilma Rousseff (se é 
que não aconteceu na 
noite de ontem ou na 
madrugada de hoje, 
quando esta coluna já 
estava escrita). 
          É uma quarta-feira em que - en-
tre loucos e lúcidos, doentes e sadios, 
crentes e ateus - somos todos iguais na 
próxima noite, como naquela música 
de Ivan Lins que costumo citar em al-
guns textos desde que ele a cantou pela 
primeira vez em João Pessoa num show 
maravilhoso que fez no Teatro Santa 
Roza. Registro que a realização daque-
le show somente foi possível porque 
o amigo Marcos Pires cedeu uma casa 
que tinha na avenida Cabo Branco para 
hospedar Ivan, seus músicos e técnicos. 
Esses gestos solidários naquela época 
de final de ditadura eram uma tônica em 
João Pessoa e outras cidades - Recife, 
querido Recife, principalmente.
            Na época, o furacão tropicalista que - 

Pedras dos guetos oficiais

s

Akemi Nitahara
Repórter da Agência Brasil 

O número de mortes por 
câncer de pulmão entre os ho-
mens caiu de 18,5 por 100 mil 
em 2005 para 16,3 por 100 
mil em 2014. É a primeira vez 
que a taxa apresenta queda. 
O levantamento foi feito pelo 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), com base em dados do 
Ministério da Saúde e do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Segundo o vice-diretor 
geral do Inca, Luiz Felipe 
Ribeiro Pinto, o resultado 
decorre das campanhas de 
redução do tabagismo feitas 
no País a partir da década de 
80, como proibição de pro-
paganda, aumento de impos-
tos e Lei Antifumo, que são 
reconhecidas mundialmente 
pela eficácia alcançada.

“Nós conseguimos redu-
zir de 40% de fumantes no 
final da década de 80 para 
menos de 13% hoje em dia. 
Menos de 13% dos brasilei-
ros são fumantes e a OMS 
considera o programa con-
tra o tabagismo do Brasil um 
dos mais bem-sucedidos do 
mundo, somos medalhistas 
de ouro nessa área”. Segundo 
o Inca, 90% dos homens com 

câncer de pulmão fumaram 
em algum momento da vida 
e a estimativa é que a doença 
leve 20 anos para se desen-
volver.

Mulheres
A gerente da Divisão de 

Pesquisa Populacional do 
Inca, Liz Maria de Almeida, 
diz que a redução ainda não 
foi constatada entre as mu-
lheres porque as brasileiras 
foram incentivadas a fumar 
bem depois do que os ho-
mens.

“Na década de 40 o ta-
bagismo já era bem dissemi-
nado entre os homens. En-
tre as mulheres veio depois, 
teve o lançamento da marca 
Charm na década de 70, vol-
tada para mulheres. Quando 
começamos a fazer a cam-
panha contra, as mulheres 
ligaram os motores, mas essa 
turma que começou a fumar 
nessa época adoeceu e agora 
a gente ainda está vendo um 
aumento no número de casos 
de câncer entre as mulheres”.

Prática esportiva
A pesquisa foi apresen-

tada ontem, Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, na Casa 
Brasil. No evento, o Inca lan-
çou também a campanha 

Maioria dos fumantes começa o vício na adolescência; um em cada 5 jovens com idade entre 13 e 15 anos já se depararam com o cigarro 

#MostreAtitute: Sem Cigarro 
sua Vida Ganha mais Saúde. 
O objetivo é incentivar a prá-
tica esportiva como forma de 
abandonar o hábito de fumar. 
Ribeiro explica que a prática 
de esporte é uma atividade 

que previne o câncer, além de 
outras doenças crônicas não 
transmissíveis, e deve ser in-
centivada desde a juventude.

“A maioria dos fumantes 
começa a fumar na adolescên-
cia, cerca de 20%, ou seja, um 

em cada cinco adolescentes 
brasileiros entre 13 e 15 anos 
já se depararam com cigarro. 
Isso é extremamente grave 
e a prática de esportes, que 
começa na infância, deve ser 
um hábito que se cria, assim 

como não tocar no cigarro”. 
De acordo com ele, bastam 
150 minutos semanais de ati-
vidades físicas para diminuir 
o risco de contrair doenças, 
que podem ser até mesmo ca-
minhada ou subir escadas.

Separação do casal provoca 
grande repercussão nas redes

Cruz Vermelha pede mais 
atenção aos desaparecidos

WILLIAM BONER E FÁTIMA BERNARDES

O casal de jornalistas 
William Bonner e Fátima 
Bernardes anunciou o fim do 
casamento pelo Twitter, na 
noite da segunda-feira, 29. 
Na internet e em várias redes 
sociais, a notícia da separa-
ção vem gerando grande re-
percussão nas redes sociais.

Em uma mensagem pu-
blicada na segunda no perfil 
dos dois no Twitter, eles dis-

seram que continuam ami-
gos e ‘pais orgulhosos de três 
jovens incríveis’. O casal tem 
três filhos, Beatriz, Laura e 
Vinícius.

 Formando um dos mais 
emblemáticos casais da tele-
visão e do jornalismo brasi-
leiro, Bonner e Fátima esta-
vam casados havia 26 anos.  
Os jornalistas se conheceram 
em 1989 na TV Globo, onde 

trabalham até hoje. Casaram-
se em 1990 e em 1997 tive-
ram três filhos, os trigêmeos 
Laura, Vinicius e Beatriz. De 
1998 a 2011, formaram o “ca-
sal 20” do telejornalismo bra-
sileiro, dividindo a bancada 
do Jornal Nacional. Foi quan-
do ela deixou o noticiário e 
passou a apresentar o pro-
grama Encontro com Fátima 
Bernardes. 

Em declaração pelo Dia 
Internacional dos Desapa-
recidos, celebrado ontem, o 
Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV) fez um apelo 
para que os governos tratem 
com mais responsabilidade e 
urgência a questão humanitá-
ria das pessoas desaparecidas 
durante conflitos armados, 
desastres naturais, migra-
ção ou qualquer outra forma 

de desaparecimento. Para o 
presidente do comitê, Peter 
Maurer, as causas desses de-
saparecimentos são um tema 
social e político delicado.

De acordo com Maurer, o 
número exato de desapareci-
dos ainda não pôde ser calcu-
lado, mas ele estima milhares 
de pessoas nessa situação. Se-
gundo Maurer, o governo deve 
dar respostas à sociedade, to-
mar medidas para prevenir os 
desaparecimentos e conseguir 

dados, visto que um dia esses 
números serão importantes 
para ajudar a responder às 
famílias. Muitas famílias não 
conseguem informações a 
respeito de seus integrantes 
desaparecidos - por separação 
na infância, por fugir de casa 
ou serem forçados a sair, por 
sequestros, os combatentes 
desaparecidos em ação ou as 
pessoas que foram presas e 
perderam o contato com os 
parentes. 

Da Agência Brasil
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Dando continuidade 
ao trabalho iniciado com 
o Instituto de Pesquisa 
Professor Joaquim Amo-
rim Neto (IPESQ) – cen-
tro de pesquisa sem fins 
lucrativos que promove 
estudos sobre formas de 
prevenção e tratamento da 
microcefalia – a Energisa 
inicia nesta semana as vi-
sitas às famílias atendidas 
pelo instituto. A intenção é 
verificar se as famílias es-
tão cadastradas no projeto 
de Tarifa Social de Energia 
Elétrica, que concede des-
contos de até 65% no con-
sumo, e avaliar a possibili-
dade de realizar a troca de 
geladeira e de lâmpadas 
com vistas à redução do 
consumo. 

De acordo com Re-
nato Deladea, gerente de 
Qualidade e Projetos da 
Energisa, 120 famílias se-
rão visitadas em 65 cida-
des paraibanas. “Fizemos 
o levantamento junto com 
o IPESQ e a Secretaria de 
Saúde do Estado e, agora, 
precisamos saber quem se 
enquadra nos critérios do 
programa”, explica.

Nas visitas, previstas 
para ocorrer até outubro, 
a equipe da Energisa vai 
avaliar a situação das ge-
ladeiras, das lâmpadas e o 
cadastro o Programa Tarifa 
Social e realizar as trocas. 

“Iremos de casa em casa, 
e se for o caso, trocar o 
eletrodoméstico e as lâm-
padas por modelos mais 
eficientes que reduzam o 
consumo dessas famílias”, 
pontua Renato.

Segundo Renato as ge-
ladeiras deverão ser entre-
gues às famílias em meados 
de novembro. “Queremos 
com essa ação proporcio-
nar mais conforto, já que a 
maior parte dessas famílias 
é de baixa renda e quanto 
menor for seu consumo de 
energia melhor para elas”, 
complementa.

Convênio
Presidido pela médica 

e pesquisadora, Adriana 
Melo, o IPESQ se tornou 
referência no estudo e 
tratamento da microce-
falia, e mudou o enfoque 
das pesquisas científicas 
sobre a anomalia em todo 
o mundo.

Além da pesquisa, o 
instituto oferece tratamen-
to especializado a mães e 
bebês, incluindo fisiotera-
pia e apoio psicológico. Por 
entender que esse trabalho 
é único e fundamental para 
o futuro da sociedade, a 
Energisa firmou convênio 
com o instituto para arre-
cadar doações, via conta 
de energia elétrica e qual-
quer cidadão pode fazer 
doações de qualquer valor 
ao instituto. Basta com-
parecer a uma agência de 
atendimento ou ligar para 
o 0800 083 0196.

Energisa começa esta 
semana a visitar as famílias 
atendidas pelo Ipesq

300 candidaturas 
são impugnadas 

O Ministério Público do Estado 
do Amazonas (MP-AM) já impugnou 
122 candidaturas em Manaus e 198 
no interior para as eleições municipais 
de outubro. Os números do interior 
podem aumentar porque ainda faltam 
informações referentes a dez municí-
pios. Os dados foram divulgados hoje 
(30) pelo coordenador do Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias 
Eleitorais do MP amazonense, procu-
rador Públio Caio. “Existe um conjunto 
de irregularidades. A principal delas é 
a condenação pelo Tribunal de Contas 
do Estado nas contas dos gestores 
públicos. 

foragido há 15 
anos é preso no RJ

Um homem preso durante uma 
operação da Polícia Civil de Magé, no 
Rio de Janeiro, estava sendo procura-
do havia 15 anos pelos assassinatos 
da mulher e da filha dela cometidos 
em 2000, em Sorocaba (SP). A prisão 
ocorreu na última segunda-feira. O 
acusado, Ozeas de Lima Miranda, de 
37 anos, foi preso após ser acusado 
de estuprar a própria enteada, no Rio. 
Em 2000, em Sorocaba, Miranda inva-
diu a casa de uma vizinha, onde a mu-
lher havia se refugiado depois de ser 
agredida por ele, e a matou a facadas. 
Em seguida, ele assassinou a menina 
de 5 anos e tentou matar outro filho 
da vítima, de 7 anos.

chris Brown se 
envolve em polêmica

Chris Brown se envolveu em 
mais uma polêmica e está sendo in-
vestigado pela polícia após ser acusa-
do de ameaçar uma mulher com uma 
arma. As informações são do site TMZ.  
Segundo o site, o incidente aconte-
ceu numa casa em Los Angeles, Es-
tados Unidos, na manhã de ontem. A 
mulher estava junto com ele e, após 
uma discussão, ele teria apontado a 
arma para ela. De acordo com a publi-
cação, o cantor estava na casa com 
alguns amigos, incluindo o cantor 
Ray J. Estavam todos conversando 
quando, num momento, Ray estava 
fazendo uma tatuagem e algumas 
pessoas não convidadas aparece-
ram na casa. 

militantes são 
levados a audiência

RJ registrou 15 
mortes por dia

Três militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 
detidos na capital paulista na manhã 
de hoje (30) foram encaminhados para 
audiência de custódia, depois de ações 
contra o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff e o governo interino. 
Dois homens e uma mulher foram de-
tidos após participar de um ato que 
ateou fogo a pneus para interromper o 
tráfego na Marginal Pinheiros, zona sul. 
Eles foram encaminhados ao 11º Dis-
trito Policial, em Santo Amaro, onde fo-
ram autuados por dano, desobediência 
e resistência. Agora, eles serão ouvidos 
por um juiz que decidirá se mantém as 
prisões ou libera os três.

As mortes violentas intencio-
nais – que englobam os homicídios do-
losos, os latrocínios, os autos de resis-
tência e as lesões seguidas de morte 
– chegaram a 466 casos no mês de ju-
lho, o que corresponde a 15 mortes por 
dia. O dado faz parte do relatório men-
sal do Instituto de Segurança Pública 
(ISP), divulgado nesta segunda-feira 
(29). Os homicídios dolosos, quando 
há intenção de matar, somaram 368 
casos. Os autos de resistência, quando 
o indivíduo morre em confronto com a 
polícia, foram 74. Os latrocínios (roubos 
seguidos de morte) totalizaram 15. No 
período, foram registradas nove casos 
de lesões corporais seguidas de morte.

Transpor períodos de secas com 
baixa oferta de alimentos para os 
animais tem sido um dos maiores 
desafios dos agricultores pecuaris-
tas da região Nordeste, sobretudo 
da região Semiárida. Nesse sentido, 
uma das alternativas é armazenar o 
alimento (forragem) produzido no 
período das chuvas através da pro-
dução de silagem para ser utilizada 
na alimentação animal no período 
de escassez.

Foi com esse objetivo que a Es-
cola Agrícola Assis Chateaubriand 
(EAAC) da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) confeccionou re-
centemente, em parceria com a Em-
presa Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária da Paraíba (Emepa), um silo 
trincheira com capacidade de 20 
toneladas, onde foi utilizado capim 
elefante, palha de milho e cana-

de-açúcar, além de melaço de cana 
para confecção da silagem. O obje-
tivo da iniciativa foi armazenar ali-
mento para dar suporte aos animais 
da Escola Agrícola nos próximos 
meses, quando a oferta de alimento 
é baixa, bem como servir de vitrine 
tecnológica para os alunos do Cur-
so Técnico em Agropecuária e para 
agricultores de regiões circunvizi-
nhas.

A silagem é uma técnica de ar-
mazenamento de ração animal ain-
da pouco difundida na Paraíba. O 
procedimento consiste em um tipo 
de conservação de matérias primas, 
como o milho, o sorgo ou milheto, 
que concentram quantidades signi-
ficativas de fibras, proteínas e mine-
rais que garantirão a qualidade do 
leite e da carne do animal alimenta-
do com estes produtos.

UEPB produz silo trincheira com 
capacidade para 20 toneladas

coNViVêNciA com A sEcA

FOTO: Divulgação/UEPB

Equipamento possibilita a produção de silagem de palha de milho, cana-de-açúcar e capim

Comunicação Irpaa

Na tarde da última terça-
-feira (23), aconteceu na As-
sembleia Legislativa do Estado 
da Bahia (Alba), em Salvador, a 
votação do Projeto de Lei nº 
2.1718/15 que institui a Po-
lítica e o Sistema Estadual de 
Convivência com o Semiárido, 
durante a 73º sessão ordiná-
ria, que contou com a presença 
de 55 deputados dos 63 exis-
tentes. O projeto, de autoria do 
Poder Executivo e teve como 
relatores a deputada estadual 
Fátima Nunes (PT) e o deputa-
do Luciano Ribeiro (DEM), foi 
aprovado por unanimidade.

Também estiveram pre-
sentes no plenário represen-
tantes da sociedade civil que 
atuam no Semiárido e defen-
dem a proposta da convivência 
em contra-ponto ao combate 
à seca, como a Cooperativa de 
Assistência à Agricultura Fami-
liar Sustentável do Piemonte 

(Cofaspi), Fundação de Apoio 
à Agricultura Familiar do Se-
miárido da Bahia (Fatres), 
Instituto Regional da Pequena 
Agropecuária Apropriada (Ir-
paa), Rede das Escolas Famílias 
Agrícolas Integradas do Semi-
árido (Refaisa), Articulação do 
Semiárido Brasileiro (ASA), 
Cáritas de Rui Barbosa, Conse-
lho Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional da Bahia 
(Consea) e Associação Regio-
nal de Convivência Apropriada 
a Seca (Arcas).

O projeto representa uma 
conquista para o Semiárido, 
que abrange a maior parte 
do território baiano, e busca 
garantir o desenvolvimento 
sustentável dessa região, pro-
movendo e ampliando o aces-
so à água, à terra e à educação 
contextualizada, entre outros 
elementos do aspecto social, 
cultural, ambiental e econô-
mico que vai contribuir com 
a qualidade de vida do povo 

do Semiárido. Além disso, o 
projeto de lei possibilita que 
as comunidades do Semiári-
do baiano influenciem direta-
mente no orçamento público 
do Estado da Bahia.

Para Cícero Felix, repre-
sentante da ASA e coorde-
nador do Irpaa, o projeto de 
lei é uma construção coletiva 
entre o governo e a socie-
dade civil organizada. Nes-
sa construção, Cícero Felix 
destaca o trabalho da ASA e 
pontua que a há muito tempo 
a rede “tem colocado para os 
governos, nos âmbitos mu-
nicipal, estadual e federal, 
a necessidade de construir 
políticas públicas que tra-
gam pra o centro do debate 
uma outra lógica para ga-
rantia dos direitos dessas 
comunidades que vivem no 
Semiárido brasileiro, tra-
zendo a proposta de Con-
vivência com o Semiárido e 
não combate à seca”.

BA aprova política estadual de 
convivência com o Semiárido 

GARANtiA do diREito dAs comuNidAdEs

Publicado no Diário Ofi-
cial da União de hoje (30) o 
edital da Secretaria de Educa-
ção Superior com o cronogra-
ma para o processo seletivo 
visando a ocupação de vagas 
dos cursos de língua inglesa 
do programa Inglês sem Fron-
teiras. As inscrições ocorrerão 
das 12h do dia 19 de setembro 
até as 12h do dia 30 de setem-
bro. As aulas vão começar em 
17 de outubro.

O Inglês sem Fronteira 
surgiu com o propósito de 
atender demandas do pro-
grama Ciência sem Fronteiras 
e outros programas de inter-
câmbio governamentais, com 

o objetivo de criar condições 
para que os estudantes brasi-
leiros tenham acesso a univer-
sidades estrangeiras, onde o 
inglês é o idioma usado parcial 
ou totalmente em seus cursos.

Além de representar uma 
oportunidade de acesso a es-
sas universidades, o programa 
visa a atender a comunidades 
universitárias brasileiras, au-
mentando o número de pro-
fessores e alunos estrangeiros 
em seus campi. Mais detalhes 
sobre o edital com o cronogra-
ma do Inglês sem fronteiras 
estão disponíveis no site do 
programa do Ministério da 
Educação.

Programa inscreve de 
19 a 30 de setembro

iNGLês sEm fRoNtEiRAs

A Polícia Civil do Ama-
zonas investiga a realização 
de um brechó com produtos 
eróticos na Escola Estadual 
Presidente Castelo Branco, em 
Manaus. A unidade de ensino 
atende alunos do Ensino Mé-
dio. Em nota, a delegada Julia-
na Tuma, titular da Delegacia 
Especializada em Proteção a 
Criança e ao Adolescente, in-
formou que tomou conheci-
mento do caso na manhã da 
última segunda-feira e que 
esteve na escola, acompanha-
da de representantes do Con-

selho Tutelar da região, para 
apurar o ocorrido. O Ministé-
rio Público do Amazonas tam-
bém acompanha o fato e afir-
mou que notificou a direção 
da unidade a prestar escla-
recimentos. As investigações 
foram iniciadas após denúncia 
e publicação de fotos pela im-
prensa do Estado de estudan-
tes segurando os objetos eró-
ticos. A Secretaria de Estado 
da Educação e Qualidade do 
Ensino (Seduc) informou que 
a escola não organizou o bazar 
beneficente na sexta-feira . 

Polícia investiga vendas 
em escola de Manaus

PRodutos ERÓticos
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Não há vagas
Taxa de desemprego sobe para 11,6%, maior índice desde 2012

Supermercados: 
vendas aumentam

As vendas do setor de su-
permercados aumentaram 0,66% 
no acumulado do ano (em valores 
reais, já deflacionados pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA), na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Segundo a 
Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras), na comparação com 
junho, as vendas tiveram elevação 
de 7,58%. Em relação a julho do 
ano passado, houve alta de 4,20%. 
Em valores nominais, as vendas au-
mentaram 10,27% no acumulado 
do ano; 8,14% ante o mês de junho 
e 13,31%, na comparação com ju-
lho de 2015.

Governo tem déficit 
de R$ 18,551 bilhões

Com a atividade econômica e 
o pagamento de tributos em que-
da, o Governo Central registrou em 
julho um resultado deficitário de 
R$ 18,551 bilhões, o pior desem-
penho para meses de julho da série 
histórica, que teve início em 1997. 
O resultado reúne as contas do Te-
souro Nacional, Previdência Social e 
Banco Central. Com isso, o resultado 
primário nos primeiros sete meses 
do ano foi deficitário em R$ 51,073 
bilhões, também o pior desem-
penho desde o início da série. No 
mesmo período do ano passado, 
o primário acumulava déficit de 
R$ 8,903 bilhões.

Consumo de gás 
natural cresce 6,7% 

O consumo de gás natural 
no mês de junho cresceu 6,7% na 
comparação com maio, para 59,1 
milhões de metros cúbicos por dia, 
segundo dados da Associação Bra-
sileira das Empresas Distribuidoras 
de Gás Canalizado (Abegás). O seg-
mento de destaque foi a indústria, 
com uma alta de 6,8% na mesma 
comparação, para 28,6 milhões de 
metros cúbicos. Trata-se do terceiro 
mês consecutivo de recuperação do 
consumo industrial, ainda de acordo 
com a associação. 

Isenção trouxe 40 
mil turistas ao País

A isenção de vistos para tu-
ristas dos Estados Unidos, Japão, 
Austrália e Canadá possibilitou a 
visita de mais de 53 mil pessoas 
ao Brasil entre os dias 28 de julho 
e 15 de agosto. Os números sobre 
a temporada dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 foram divulgados, nessa 
terça-feira (30), pelo Ministério do 
Turismo. A pesquisa aponta que 
desse total de visitantes, 75% se 
beneficiaram da facilitação para en-
trada no País. O número correspon-
de a 40 mil visitantes estrangeiros 
que injetaram US$ 48,5 milhões na 
economia brasileira. 

Municípios não 
cadastram Bolsa

Até a última segunda-feira, 
414 municípios ainda não fornece-
ram os dados sobre os gastos com 
o  programa Bolsa Família ao longo 
de 2015. As informações devem ser 
cadastradas até hoje por meio do 
Sistema SuasWeb, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDSA). Os gerentes municipais que 
não prestarem contas terão o repasse 
de setembro suspenso até que regu-
larizem a situação. O passo a passo 
para o cadastramento pode ser con-
sultado no Manual de Orientações 
sobre a prestação de contas. 

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil 

Em todo o País, a taxa de 
desemprego fechou o trimes-
tre  encerrado em julho último 
em 11,6%, subindo 0,4 ponto 
percentual em relação ao per-
centual do trimestre imediata-
mente anterior - de fevereiro a 
abril - que foi de 11,2%.

A informação consta 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad 
Contínua), divulgada ontem 
(30) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Esta é a maior taxa de 
desemprego da série históri-
ca iniciada em 2012.

Na comparação com 
o mesmo trimestre do ano 
anterior, quando a taxa foi 
estimada em 8,6%, o desem-
prego já acumula alta de 3 
pontos percentuais. 

Os dados do IBGE indi-
cam que a população deso-
cupada, de 11,8 milhões de 
pessoas, cresceu 3,8% na 
comparação com o trimes-
tre fevereiro-abril (11,4 mi-
lhões), um acréscimo de 436 
mil pessoas. 

Com o resultado do tri-
mestre de maio, junho e ju-
lho, a população desocupada 
fechou com crescimento de 
37,4%, quando compara-
da a igual trimestre do ano 
passado, um aumento de 3,2 
milhões de pessoas deso-
cupadas. Os dados indicam 
que a população empregada 

no trimestre encerrado em 
julho era de 90,5 milhões 
de pessoas, ficando estável 
quando comparada com o 
trimestre imediatamente 
anterior (de fevereiro a abril 
deste ano), uma vez que os 
146 mil postos de trabalho 
fechados entre um período e 
outro “não foram estatistica-
mente significativos”.

Em comparação com 
igual trimestre do ano pas-
sado, quando o total de ocu-
pados era de 92,2 milhões de 
pessoas, foi acusado declínio 
de 1,8% no número de traba-

lhadores, aproximadamente, 
menos 1,7 milhão de pessoas 
no contingente de ocupados.

No Brasil, o número de 
trabalhadores com carteira 
assinada fechou o trimestre 
encerrado em julho deste ano 
com queda de 3,9%, o equiva-
lente a 1,4 milhão de pessoas, 
comparativamente ao trimes-
tre de maio e julho de 2015.

Os dados da Pnad Con-
tínua, divulgados pelo IBGE, 
indicam, no entanto, que o 
total com carteira assinada, 
que fechou julho em 34,3 mi-
lhões de empregados, não 

apresentou variação estatis-
ticamente significativa quan-
do a comparação se dá com o 
trimestre de fevereiro a abril 
deste ano. A mesma relação 
ocorre quando se analisa o 
rendimento médio e a massa 
de rendimento real habitual 
recebida pelo trabalhador.

Rendimento
Segundo os números da 

Pnad Contínua, o rendimento 
médio real habitualmente re-
cebido em todos os trabalhos 
fechou o trimestre encerrado 
em julho em R$ 1.985, com 

estabilidade frente ao tri-
mestre de fevereiro a abril 
de 2016 (R$ 1.997); mas em 
queda de 3% em relação ao 
mesmo trimestre do ano an-
terior (R$ 2.048).

Já a massa de rendimen-
to real habitualmente recebi-
da em todos os trabalhos em 
julho encerrou o trimestre 
em R$ 175,3 bilhões, o que 
segundo o IBGE também não 
constitui “variação significati-
va” em relação ao trimestre de 
fevereiro a abril de 2016; mas 
recuou 4% frente ao mesmo 
trimestre de 2015.

População desocupada cresceu 3,8% na compração com o trimestre fevereiro-abril, resultando num acréscimo de 436 mil pessoas

Caixa investirá
R$ 54 bilhões 
em habitação 
no 20 semestre

A Caixa Econômica Fe-
deral pretende investir R$ 54 
bilhões no segundo semes-
tre e fechar este ano com 
investimento total de R$ 
93 bilhões, sendo R$ 16 
bilhões para habitação de 
mercado e R$ 38 bilhões 
para habitação social. Para 
atingir esse objetivo o ban-
co promoveu ajustes na 
política de crédito imobi-
liário nos últimos meses e 
relançou o Plano Empresá-
rio (PEC) que proporciona 
condições especiais para o 
setor da construção civil.

As medidas para rea-
quecer o setor também es-
tão voltadas para os clien-
tes pessoa física. Entre as 
mudanças, estão o aumen-
to da cota de financiamen-
to, de 70% para 80%, nos 
imóveis novos, e de 60% 
para 70% em caso de imó-
veis usados no Sistema Fi-
nanceiro Imobiliário (SFI). 

“As medidas que esta-
mos adotando agora vão 
aumentar a velocidade das 
contratações. Isso é bom 
para a Caixa, para o clien-
te, que tem juros menores 
e para economia, porque 
gera emprego e renda”, 
avalia o vice-presiden-
te de Habitação da Caixa, 
Nelson Antonio de Souza. 
A Caixa continua líder no 
segmento de habitação, 
com 66,7% de participa-
ção no mercado.

Daniela Amorim
Agência Estado

A queda de 4% na massa de 
rendimentos dos trabalhadores 
ocupados no País no trimestre en-
cerrado em julho, ante o mesmo 
período do ano anterior, alimenta 
o círculo vicioso do desemprego, 
alertou Cimar Azeredo, coorde-

nador de Trabalho e Rendimento 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). “Você 
tem menos pessoas gastando, 
consumindo. Consequentemente, 
o comércio vai ter menos saída, 
a indústria vai produzir menos, 
e você vai ter mais pessoas sen-
do mandadas embora”, explicou 
Azeredo.

A massa de rendimento cai 
há 11 trimestres móveis consecu-
tivos, segundo os dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua. O montante 
de R$ 175,3 bilhões registrados 
no trimestre encerrado em julho 
é o menor patamar desde abril 
de 2013, quando estava em R$ 
173,871 bilhões. 

Rendimento tem menor patamar

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil 

O Índice Geral de Pre-
ços-Mercado (IGP-M), calcu-
lado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou alta 
de 11,49%, nos últimos 12 
meses, segundo dados divul-
gados ontem (30). No acu-
mulado de 2016, a variação 
foi de 6,25%. Em agosto, o 
IGP-M ficou em 0,15%, pou-
co abaixo do registrado em 
julho (0,18%). 

O IGP-M é calculado com 
base nos preços coletados 
entre os dias 21 do mês ante-
rior e 20 do mês de referên-
cia. O índice é usado para o 
reajuste de contratos de alu-
guel em todo o País.

A taxa de variação do 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) foi de 0,04% em 
agosto, enquanto em julho 

ficou em -0,01%. O índice re-
lativo aos Bens Finais variou 
0,15% em agosto e, em julho, 
1,41%. Contribuiu para este 
recuo o subgrupo alimentos 
processados, cuja taxa de va-
riação passou de 3,00% para 
0,27%. Excluindo-se os sub-
grupos alimentos in natura e 
combustíveis para o consu-
mo, o índice de Bens Finais 
acusou variação de 0,22%. 
Em julho, a taxa foi de 1,22%.

O índice do grupo 
Bens Intermediários variou 
-0,36% e em julho foi de 
0,28%. O principal respon-
sável foi o subgrupo mate-
riais e componentes para 
a manufatura (0,29% para 
-0,76%). O índice de Bens In-
termediários, calculado após 
a exclusão do subgrupo com-
bustíveis e lubrificantes para 
a produção, variou -0,50%, 
ante 0,27%, em julho. O índi-

ce do grupo Matérias-Primas 
Brutas variou 0,34%, em 
agosto. Em julho, o índice 
teve variação de -1,96%. Os 
itens que mais contribuíram 
para o movimento foram mi-
lho em grão (-11,19% para 
5,27%), minério de ferro 
(-9,17% para 3,21%) e laran-
ja (-4,50% para 5,12%). Em 
sentido oposto, destacam-se 
soja (em grão) (-3,68% para 
-8,51%), bovinos (0,59% 
para -1,70%) e café (em 
grão) (4,99% para -0,20%).

Segundo a FGV, o Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
(IPC) registrou variação de 
0,40% em agosto ante 0,29%, 
em julho. Das oito classes de 
despesas que compõem o ín-
dice, seis acusaram acréscimo 
nas taxas de variação. A prin-
cipal contribuição partiu do 
grupo Alimentação (0,44% 
para 0,66%). Também ti-

veram elevação os grupos 
Transportes (-0,04% para 
0,27%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,67% pra 0,76%), 
Educação, Leitura e Recre-
ação (0,62% para 0,83%), 
Comunicação (0,16% para 
0,39%) e Vestuário (-0,07% 
para 0,07%). No sentido 
contrário aparecem os gru-
pos Habitação (0,13% para 
0,01%) e Despesas Diversas 
(0,58% para 0,10%).

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) fe-
chou em agosto com variação 
de 0,26%, abaixo do resultado 
de julho: 1,09%. O índice rela-
tivo a Materiais, Equipamen-
tos e Serviços teve variação de 
0,26%. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,12%. O índice 
que representa o custo da Mão 
de Obra acusou taxa de 0,26%. 
No mês anterior, este grupo 
variou 1,93%.

Índice que é usado para reajustar 
aluguel registrou alta de 11,49%

AVANÇO DO IGP-M

FOtO: Reprodução/Internet



Jornalistas Agnaldo Brito 
de Almeida e Maria Hele-
na Rangel, médicos Ge-
raldo de Almeida Cunha 
Filho e Yone Fernandes, 
dentista Gerlane Brito, 
empresárias Valéria Vidal, 
Syomara Leite e Anadélia 
Falcão de Sousa, Sras. 
Mabel Dantas Mariz, Else 
Quinderé e Sônia Falcão 
Gurgel, executivos Sérgio 
Farias, Erick Alves  e es-
timado Leconte de Lisle 
Coelho, 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Estreou nos cinemas nos EUA o 
filme “Southside With You”, que retrata 
os primeiros momentos da relação do 
presidente Barack Obama e sua mulher 
Michelle. 
  A história se passa em Chicago, 
no ano de 1989 e mostra o presidente 
americano não como um ícone que saiu 
da convenção democrata em 2004, 
mas como um instintivo comunicador 
político.

  Francisco França

80 anos

SERÁ hoje nos 
salões do Sonho 
Doce a comemo-
ração dos gloriosos 
80 anos da estimada 
Antonieta Macedo, 
com delicioso buffet 
e bolo assinado por 
Yonne Pimenta, além 
da decoração a car-
go do expert André 
Luiz Santos.

A festa, onde 
ela reúne amigas 
leais, terá animação 
musical da melhor 
qualidade com o 
tecladista Damião 
Barros.

Governador Ricardo Coutinho e o homenageado pela Polícia Civil, deputado Gervásio Maia

   A AEMP promove hoje às 15h no seu auditório no térreo do TJPB, a palestra “Ad-
ministração Financeira” ministrada por Adalberto Guilherme, formado em Ciências Contábeis, 
em Administração Empresarial e faz mestrado internacional em Educação.

Foto: Divulgação

Para o álbum de família: Roziane e Leconte de Lisle Coelho, que é o aniversariante de hoje, com  a nora 
Monica Saemi e o filho Leconte Júnior em festivo almoço em Gurihém

Foto: Osmar Santos

A estimada Antonieta Macedo comemora hoje em grande estilo seus 
bem vividos 80 anos

   O poeta Sander Lee, de Itabaiana, é candidato em chapa única na eleição que será 
realizada hoje para renovação da diretoria da Associação Profissional dos Bibliotecários 
da Paraíba. A eleição será às 19h na Coordenação do Curso de Biblioteconomia da UFPB.

FotoS: Goretti Zenaide

Amigas para sempre: Cláudia Oliveira e Patrícia Farias

Encontro de ouvidores
o oUVIDoR Geral do Tribunal de Justiça da Paraíba, 

desembargador Fred Coutinho comanda hoje o II Encon-
tro Nacional de Colégio de Ouvidores Judiciais que vai 
até a próxima sexta-feira no Hotel Sapucaia, localizado 
na Praia de Tambaú.

O evento terá a participação do presidente do TJPB, 
desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque e do 
desembargador gaúcho Altair de Lemos Júnior e terá 
como palestrantes o advogado Cláudio Pacheco Prates 
Lamachia, da OAB nacional e o desembargador Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho.

Zum Zum Zum
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“A dor de uma traição é 
pior do que as balas e as 
baionetas. A maioria sabe 
aqui nesse plenário que a 
senhora é inocente”

“Este é o segundo julgamento 
a que sou submetida em 
que a democracia tem 
assento, junto comigo, no 
banco dos réus”

PAULO PAIM DILMA ROUSSEFF

35 anos da Polícia Civil
A CoMEMoRAÇÃo dos 35 anos da Polícia Civil da 

Paraíba foi recheada de homenagens pessoas que prestaram 
relevantes serviços à instituição. Entre esses destacamos 
o deputado estadual Gervásio Maia, o presidente do TCE 
Arthur Cunha Lima, o comandante do 1o Grupamento de En-
genharia general Daniel de Almeida Dantas, os juízes Ricardo 
Vital de Almeida e Michelini de Oliveira Dantas Jatobá, o 
presidente da API, João Pinto Neto, a secretária da Mulher 
e Diversidade Humana Gilberta Soares.

A solenidade, que contou com a presença do gover-
nador Ricardo Coutinho, foi marcada também pela entrega 
da escritura definitiva da Acadepol, inaugurada há 3 anos 
e que neste período já capacitou 4.463 alunos.

Jaci, Salete, Vânia, Jane Oliveira e Lutero nos festejos do último sábado no Palace Gourmet

Ética ambiental

tERMINA HoJE o III 
Congresso Internacional 
de Literatura e Ecocrítica 
que está sendo realizado 
no CCHLA da Universidade 
Federal da Paraiba. 

O evento reúne 
profissionais da educação, 
da comunicação e das 
ciências humanas, cujo 
objetivo comum é a ética 
ambiental em favor dos 
seres humanos, não hu-
manos e da natureza.

Medalhista

o GoVERNADoR 
Ricardo Coutinho fez 
a entrega na última 
segunda da Comenda do 
Mérito Esportivo “Tarcí-
sio de Miranda Burity” 
ao jogador paraibano 
Douglas Santos, que 
conquistou a primeira 
medalha de ouro para 
a Paraíba nos Jogos 
Olímpicos do Rio de 
Janeiro.

O atleta nasceu 
em João Pessoa e joga 
como lateral do Atlético 
Mineiro. Na homenagem 
ele estava acompanhado 
de sua família e disse 
que estava muito feliz.

Casa Cor
SERÁ ABERtA hoje a 

partir das 10h para a im-
prensa e convidados, o Casa 
Cor Paraíba. O evento vai 
expor, durante 45 dias, as 
principais tendências e novi-
dades nos 39 ambientes 
da mostra assinados por 
arquitetos e decoradores.

   Guilherme e Tereza Suassuna com as filhas, genros e netos seguem no próximo dia 
6 para uma temporada em Salvador-BA. Lá recebem a hospitabilidade do irmão dela, Marcos 
Antônio Abreu de Lucena e da cunhada, Márcia Lucena.

   A tatuagem, que cada vez mais pessoas estão usando, é o tema do informativo 
online do Laboratório Maurílio de Almeida desta semana.

Aulão do Brinquedo
o UNIPÊ vai sediar o 6o Aulão do Brinquedo, um evento 

beneficente de revisão das áreas do Enem, onde os partici-
pantes deverão doar um brinquedo novo que serão doados 
a crianças carentes. O evento será no próximo dia 25 e as 
inscrições são gratuitas no portal unipe.br.
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COPA DO BRASIL

Palmeiras e Botafogo hoje
Válido pelas oitavas de 
final, jogo será realizado 
no Allianz Parque, em SP

Página 24

Paraibano é cortado da 
Seleção de Futebol de 5 
dos Jogos Paralímpicos

O Botafogo começa 
hoje a sua participação nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil. O Belo vai enfrentar 
o atual campeão da compe-
tição, o Palmeiras. A partida 
está prevista para  as 19h30, 
no Allianz Parque, em São 
Paulo. O jogo terá um trio de 
arbitragem do Pará. O árbi-
tro central será Dewson Fer-
nando Freitas da Silva, que 
será auxiliado por Márcio 
Gleidson Correia Dias e Hél-
cio Araújo Neves.

Nos confrontos entre as 
duas equipes, o time Paulis-
ta leva vantagem. Segundo 
dados do Futpédia, os dois 
times só jogaram um vez, no 
dia 17 de novembro de 1977, 
em São Paulo. O jogo foi vá-
lido pelo Campeonato Brasi-
leiro, e terminou com a vitó-
ria do Verdão por 2 a 0.

O Botafogo fez seu co-
letivo apronto, ontem, no 
CT do São Paulo, na Barra 
Funda. Como acontece antes 
de todos os jogos, o técnico 
Itamar Schulle não forneceu 
o time que  vai começar jo-
gando contra o Verdão. Dian-
te mão, ele não poderá utili-
zar dois jogadores que estão 
suspensos, e portanto, nem 
viajaram com a delegação. 
São eles o meia Raphael Luz 
e o atacante Lucas Batatinha. 
Ambos já atuaram por outras 
equipes na competição.

Apesar do poderio do 

Palmeiras, que é o atual líder 
do Campeonato Brasileiro, o 
técnico Itamar Schulle disse 
que não pretende mudar a 
forma de jogar do Botafogo, 
fora de casa. “Vamos enfren-
tar um adversário que dis-
pensa comentários. É um su-
per time, com uma estrutura 
bem maior do que a nossa, 
mas o Botafogo já tem a sua 
forma de jogar fora de casa e 
vai mantê-la. Apesar da dife-
rença técnica, temos condi-
ções de surpreender”, disse o 
treinador.

Para esta partida, em re-
lação ao jogo contra o Amé-
rica, no último domingo, pela 
Série C, o Botafogo terá o re-
torno do zagueiro Plínio e do 
volante Djavan. Outro refor-
ço importante para manter 
a pegada no meio campo é 
Henick. O volante levou um 
corte no treino de quinta-fei-
ra, e acabou tomando alguns 
pontos no rosto, ficando fora 
do jogo com o América.

A provável escalação da 
equipe para começar o jogo 
em São Paulo é a seguinte: 
Michell Alves, João Paulo, 
Marcelo Xavier, Plínio e Da-
vid Luiz; Djavan, Henick, Val 
e Marcinho, Carlinhos e Ro-
drigo Silva. 

Pelo lado do Palmeiras, 
o único desfalque confirma-
do é o atacante Gabriel de 
Jesus. Ele foi convocado para 
a Seleção Brasileira princi-
pal, e já está em Quito, para 
o jogo contra o Equador, 
amanhã, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2018. 
Os demais jogadores estão à 
disposição do técnico Cuca, 

que admitiu pequenas mu-
danças no time titular. 

“Nós temos um adver-
sário difícil pela frente, que 
vem bem no Campeonato 
Brasileiro da Série C. Nós te-
mos aí o exemplo do São Pau-
lo, que foi surpreendido pelo 
Juventude, que também é da 
Série C. Vou entrar com os jo-
gadores que estiverem cem 
por cento fisicamente. Os 
melhores possíveis. Temos 
que respeitar o adversário, 
e ir com a força máxima para 
conseguir um bom resulta-
do”, disse Cuca, que não quis 
adiantar a equipe que deve-
rá entrar em campo contra o 
Botafogo.

Este é o 
segundo 
confronto 
na história 
destes 
dois clubes 
e, para os 
paraibanos, 
um bom 
resultado 
fora de casa 
é a meta

“Belas do Belo” recebem o Náutico-PE
As Belas do Belo en-

tram hoje, outra vez em 
campo, pela Copa do Bra-
sil de Futebol Feminino. O 
Botafogo vai enfrentar o 
Náutico de Recife, no se-
gundo e decisivo confronto 
entre as duas equipes, pela 
primeira fase da competi-
ção. No primeiro jogo, em 
Recife, deu vitória do time 
paraibano por 1 a 0, no Es-
tádio dos Aflitos. A partida 
de hoje está prevista para 
as 20 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. 

O trio de arbitragem será 
paraibano. O árbitro cen-
tral será Clizaldo Di Pace 
França, auxiliado por José 
Maria de Lucena Netto e 
Márcio Freire Lopes.

Com os dois times pra-
ticamente no mesmo nível 
técnico, a treinadora do 
Botafogo, Gleide Costa, es-
pera um jogo muito difícil, 
assim como foi o de Recife. 
“As duas equipes se equi-
valem. Tenho jogadoras 
mais técnicas, mas as me-
ninas do Náutico compen-

sam isto com muita garra. 
Se as meninas colocarem 
em prática tudo aquilo que 
treinamos, é possível con-
seguir uma vitória. Estão 
todas muito motivadas, 
querendo seguir em fren-
te na competição, já que o 
calendário é muito curto. 
Eu só espero que joguem 
como jogaram no primeiro 
tempo lá em Recife, quan-
do fomos bem superiores”, 
disse a técnica das Belas.

Com a vitória por 1 a 
0, no primeiro jogo, o Bota-

fogo precisa apenas de um 
empate para conquistar a 
vaga para a segunda fase 
da competição. Se o time 
pernambucano vencer pelo 
mesmo placar, a decisão da 
vaga será nos pênaltis. Glei-
de não faz mistério em re-
lação a equipe. Segundo ela, 
o time vai usar um esquema 
3-5-2, e já está escalado. 
O Botafogo vai entrar em 
campo com Élida, Cris, Gel 
e Ronaldinha; Juliana, Betâ-
nia, Raiane, Raiza e Poliana; 
Claudinha e Lucilene. (IM)

FUTEBOL FEMININO

Três jogos dão sequên-
cia hoje ao Campeonato Pa-
raibano da Segunda Divisão. 
A segunda rodada será aber-
ta com Spartax x Miramar, às 
15h30, no CT Ivan Thomaz, 
no Valentina de Figueiredo, 
em João Pessoa. O Miramar é 
o atual líder do grupo do Li-
toral, com 3 pontos, e vem de 
uma vitória por 1 a 0 sobre o 
Femar, na estreia. Já o Spar-
tax está na segunda coloca-
ção, com 1 ponto, fruto de 
um empate em 1 a 1 contra o 
Internacional. O árbitro cen-
tral da partida será Thiago 
Galdino, auxiliado por Adria-
na Basílio e Gilvanêz Araújo.

Na sequência, também 
no CT Ivan Thomaz, vão jo-
gar Femar e Internacional, às 
18h30. O Internacional está 
na segunda colocação, com 

1 ponto ganho, e vem de um 
empate com o Spartax, em 1 
a 1. Já o Femar é o lanterna 
do grupo do Litoral, com ne-
nhum ponto, já que foi derro-
tado na estreia pelo Miramar, 
por 1 a 0. O árbitro da parti-
da será Francisco Santiago, 
auxiliado por Tarcísio José e 
Sidrac Valério.

Para fechar a segunda 
rodada, jogam às 20 horas, 
no Estádio José Cavalcanti, 
em Patos, Sabugy e Nacional 
de Pombal. O Sabugy vem de 
uma derrota na estreia para 
o Nacional de Patos, por 3 a 
1, e tenta a recuperação. Já 
o Nacional de Pombal fará a 
sua estreia na competição. 
Este jogo terá como árbitro 
central Tiago Ramos, auxilia-
do por Crisvalesco Marco e 
José Macêdo. (IM)

Segunda Divisão com 
três jogos nesta quarta

PARAIBANO SÉRIE B

FotoS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No jogo de ida, nos Aflitos, em Recife, a equipe paraibana venceu por 1 a 0 e ficou muito próxima da fase seguinte da Copa do Brasil

A Segunda Divisão teve sua abertura oficial no último domingo



Judô de base reúne mais de 
mil atletas no Estado do Piauí
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Evento se encerra amanhã 
e conta com Tiago Camilo 
e Sarah Menezes

A nova Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
Esporte Clube Cabo Branco, foram empossados na 
noite de ontem, nas dependências do clube, no Bairro 
do Miramar, em João Pessoa, para um mandato de 
dois anos. A agremiação tem como presidente Gil-
berto Ruy Coelho e vice-presidente Jeová Fernandes 
Colaço. Demais diretores são Ricardo Santos (Es-
portes), Alysson Cartaxo (Financeiro), Marto Geraldo 
(Patrimônio), José Mário Porto (Jurídico), Rayner 
Borba (Marketing) e Fábio Henrique (Arte e Cultura). A 
eleição ocorreu no dia 20 deste mês.

Posse no ECCB

Dois jogos para ficar 
na história do “Xerife”

De um lado Itamar Shulle. Do outro, Cuca, um 
dos mais conceituados no cenário esportivo brasi-
leiro e internacional. Frente a frente, eles estarão a 
partir de hoje nos 90 minutos iniciais de um jogo que 
chama a atenção dos holofotes, afinal, as equipes 
iniciam as disputas das oitavas de final da Copa do 
Brasil.

O Palmeiras, do técnicdo Cuca, é o líder da 
Série A do Campeonato Brasileiro da Série A. O 
Botafogo-PB, é terceiro colocado na Série C do 
Brasileirão e, já dormiu líder por vários dias. Claro 
que, o fato dos 90 minutos iniciais serem jogados 
no Alianz Park, em São Paulo, deixa o Verdão como 
favorito absoluto, assim como a partida de volta, 
no Almeidão, que dá ao Belo a obrigação de vencer, 
já que terá ao seu favor uma imensa torcida.

Independente dos dois resultados e de quem vai 
passar para as quartas de final da Copa do Brasil, o 
representante paraibano já entrou para a história. 
Os dois jogos apenas o credencia cada vez mais no 
cenário esportivo brasileiro. Ressalta-se que, o Bota-
fogo-PB galgou esta condição de estar entre os 16 
melhores clubes da competição. Já seu adversário, o 
Palmeiras, que é o atual campeão da Copa do Brasil, 
entrou este ano no torneio já nesta fase, as oita-
vas de final, devido está na Copa Libertadores das 
Américas.

Sem sombra de dúvida será um jogo para marcar, 
a começar no esquema tático dos dois treinadores e 
na formação do elenco que estará em campo. Plínio e 
Djavan, duas revelações do Botafogo na atual tem-
porada, estarão em campo. Já o adversário não terá 
Gabriel Jesus, que encontra-se em Quito, no Equador, 
com a seleção principal do Brasil, nas eliminatórias. 
Vamos acreditar no Belo!

Com 23 pontos e ocupando 
a terceira posição do Grupo 
A da Série C do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo-PB 
depende somente de si para 
chegar às quartas de final 
da competição. Tem dois 
jogos em casa e um fora!

Brasileiro Série C

O responsável pelo Departamento de Futebol Amador 
do Botafogo-PB, Franco da Nóbrega disse ontem que a 
equipe Sub-19, que  no último domingo conquistou vaga 
para representar a Paraíba na Copa São Paulo de Júnior 
em 2017, já voltou às atividades. O foco do time agora é 
o Campeonato do Nordeste, que acontecerá no mês de 
novembro em Alagoas. A competição servirá para moldar 
o time que irá para a Copa São Paulo de Juniores.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O lateral esquerdo do Atlé-
tico-MG e único paraibano 
com ouro olímpico (ganhou 
com a seleção de futebol), 
já embarcou para Belo 
Horizonte. Douglas Santos 
deu uma aula de humildade 
em João Pessoa.

Douglas Santos

Campeonato do Nordeste

Uma das competições 
de judô mais tradicionais do 
Piauí, a Copa Associação de 
Judô Expedito Falcão (Ajef), 
que teve abertura ontem e 
se encerra amanhã, conta 
com dois grandes nomes do 
esporte como embaixado-
res. Os medalhistas olímpi-
cos Sarah Menezes e Tiago 
Camilo. Ambos foram  con-
vidados de honra da com-

petição que  reúne mais de 
mil atletas, no espaço 3 do 
Atlantic Cityr, em Teresina.

“É a tradição trazer-
mos um atleta da seleção, e 
o Tiago é um cara que tem 
duas medalhas olímpicas, 
foi campeão mundial sênior, 
e uma história importante 
no judô. Temos a Sarah Me-
nezes que é inspiração nos-
sa. Pensamos em trazer um 
cara de renome nacional 
para prestigiar o evento”, 
confirmou Expedito Falcão, 
técnico de Sarah Menezes e 

idealizador da competição.
Titulares da Seleção 

Brasileira nos Jogos do Rio, 
Sarah e Tiago, contudo, não 
entrarão no tatame. Judocas 
do Piauí, Maranhão, Ceará, 
Pará e Bahia participem 
desta que é a sétima edição, 
com disputas nas classes de 
base, sênior e veteranos.

Mundial de Veteranos
A 8ª edição do Campe-

onato Mundial de Veteranos 
de Judô reunirá na Flórida, 
nos Estados Unidos, judo-

cas com idade acima de 
30 anos em quatro dias de 
competições no Centro de 
Convenções de Fort Lau-
derdale. As inscrições vão 
até o dia 7 de outubro, con-
forme estabelecido pelos 
organizadores (Federação 
Internacional de Judô e USA 
Judo). Os judocas brasilei-
ros inscritos na competição 
terão o apoio da Confede-
ração Brasileira de Judô e a 
delegação será chefiada por 
Matheus Theotonio durante 
a competição. 

Medalhista olímpica, Sarah Menezes está desde ontem no Piauí, onde é embaixadora do evento de judô nas categorias de base

Durante os últimos 
quatro ciclos olímpicos, 
Serginho foi o dono da 
posição de líbero na Sele-
ção Brasileira. Não à toa. 
O MVP dos Jogos do Rio 
de Janeiro se despede do 
time nacional com dezenas 
de prêmios individuais. 
Certamente vai fazer falta, 
mas aos 40 anos diz que vai 
assistir à Olimpíada de Tó-
quio 2020 apenas pela TV. 
Ele acredita que o princi-
pal candidato para ser seu 
substituto é Tiago Brendle, 
do Campinas.

“De imediato, temos o 
Tiago Brendel. É um joga-
dor que pode ser titular da 
Seleção Brasileira”, disse 
Serginho, que vai se despe-

dir da seleção no Desafio 
de Ouro, em dois amistosos 
contra Portugal, neste fim 
de semana.

Brendle estava na lista 
inicial do técnico Bernardi-
nho para os treinamentos 
para a Olimpíada do Rio, 
mas perdeu a disputa para 
Serginho pela vaga nos Jo-
gos. Mário Júnior foi outro 
líbero que ganhou chances 
nos últimos anos, mas não 
teve o destaque que o bi-
campeão olímpico conquis-
tou. Serginho afirma que é 
preciso um trabalho forte 
nas categorias de base para 
que a posição de líbero não 
fique carente.

“A verdade é que pre-
cisamos preparar novos 

líberos. Não só novos lí-
beros, mas também novos 
ponteiros, todo mundo. Vi-
vemos um momento mui-
to ruim nas categorias de 
base. O nível técnico caiu 
muito. Temos que trazer 
jogadores e lapidar, porque 
o nível técnico caiu muito. 
Futuramente isso vai pre-
judicar a seleção principal, 
tanto no masculino como 
no feminino. Precisa traba-
lhar”, garantiu.

Serginho deixa seleção e diz 
que seu substituto será Brendle

VÔLEI

Brendle  estava na lista 
para os Jogos Olímpicos, 

mas perdeu vaga para 
Serginho

Atleta proibido 
de competir por 
4 anos devido
ao antidoping

O Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC) anunciou 
na última segunda-feira, que 
o lançador brasileiro Luciano 
dos Santos Pereira foi suspen-
so por quatro anos devido à 
violação das regras de antido-
ping.

Luciano foi testado positi-
vo para duas substâncias proi-
bidas (stanozolol e oxandro-
lona), em um exame de urina 
realizado em 18 de maio desse 
ano, após competir na prova 
de lançamento de disco clas-
se F11, no Open Internacional 
Loterias Caixa 2016, disputa-
do no Estádio Olímpico, no Rio 
de Janeiro.

As duas substâncias es-
tão na lista de proibições da 
Agência Mundial Antidoping 
(World Anti-Doping Agency, 
em inglês), na categoria S1.1a, 
como Esteroides Anabólicos 
Andrógenos Exógenos (EAA), 
vetadas tanto durante períodos 
de competição ou fora destes.

Como resultado dessa 
violação, o atleta está inele-
gível para competir durante 
quatro anos, a partir de 3 de 
junho de 2016, data em que 
foi notificado, até 2 de junho 
de 2020. Vale ressaltar que, 
apesar do atleta não ter sido 
convocado para os Jogos Para-
límpicos Rio 2016, caso o fos-
se, estaria suspenso da com-
petição.

Todos os resultados ob-
tidos em competições pelo 
atleta a partir da data do tes-
te serão desconsiderados, 
incluindo o confisco de quais-
quer medalhas, pontos, recor-
des e prêmios.

FotoS: Divulgação



Tite quer surpreender em Quito
SELEÇÃO BRASILEIRA
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Em primeiro trabalho, 
treinador começa a 
montar equipe para jogo

É cedo para afirmar qual 
será o time titular de Tite em 
sua estreia na Seleção Brasileira, 
mas o treino de bola parada, no 
Estádio Casa Blanca, da LDU, em 
Quito, capital do Equador, cha-
mou a atenção no primeiro trei-
no comandado pelo treinador, 
na última segunda-feira. Ontem, 
novamente, Tite deu as regras. 
Enquanto os goleiros se reve-
zavam, estavam postados para 
se defender de cobranças de es-
canteios e faltas os seguintes jo-
gadores: Daniel Alves, Geromel, 
Gil e Marcelo; Casemiro; Pauli-
nho, Renato Augusto, Willian e 
Neymar; Gabriel.

A bola parada é a maior 
preocupação do novo técnico 
em razão da velocidade que a 
bola adquire nos 2.850 metros 
de altitude de Quito. Por isso, 
logo no primeiro dia de ativida-
de, ele participou intensamente 
dos ensaios e teve uma partici-
pação especial de luxo.

O responsável pelas co-
branças de escanteios e faltas 
era Taffarel, preparador de 
goleiros da Seleção e famoso 
pela qualidade de chute. Sylvi-
nho, ex-lateral esquerdo e um 
dos auxiliares de Tite, dividia 

a missão com ele. Essa forma-
ção era bem cotada, já que se 
encaixa no 4-1-4-1, esquema 
tático utilizado por Tite no tí-
tulo brasileiro do Corinthians, 
no ano passado. Além disso, há 
uma semana, quando anunciou 
seus convocados, o treinador 
fez elogios a Gabigol na função 
de “9” e disse que os antigos 
técnicos de Neymar revelaram 
sua preferência pelo lado es-
querdo.

O gremista Geromel, con-
vocado para o lugar de Rodri-
go Caio, cortado, só participou 
dessa formação, provável titular, 
porque o titular Miranda havia 
chegado horas antes da Itália, e 
o reserva imediato Marquinhos, 
campeão olímpico, será o último 
a se apresentar, na terça-feira.

Tite trocou insistentemen-
te a formação, com as partici-
pações dos demais jogadores 
no sistema defensivo das bolas 
paradas: Fagner, Filipe Luís, Giu-
liano e Taison. Enquanto isso, o 
volante Rafael Carioca, o meia 
Lucas Lima e o atacante Gabriel 
Jesus, que jogaram no último 
domingo pelo Campeonato Bra-
sileiro, apenas correram em vol-
ta do gramado.

A partida contra o Equador 
será amanhã, às 18h (também 
de Brasília), no Estádio Olímpi-
co de Atahualpa.

Tite, treinador da Seleção Brasileira, conversa demoradamente com os jogadores durante o seu primeiro trabalho à frente do grupo, visando uma boa partida contra o Equador pelas Eliminatórias

O Corinthians estreia 
hoje na Copa do Brasil, em 
duelo com o Fluminense pela 
ida das oitavas de final. A dis-
puta de duas competições si-
multâneas colocará à prova o 
elenco alvinegro, que termi-
nou sua reformulação na úl-
tima semana. Logo de cara, o 
técnico Cristóvão Borges não 
poderá contar com sete dos 
30 jogadores que tem no gru-
po. Ou seja, quase 25% dos 
atletas não viajaram para a 
partida do Rio de Janeiro. 

Por conta dos dois tor-
neios, o Timão terá uma sé-
rie de seis jogos no meio e 

fim de semana, a começar 
na próxima rodada do Bra-
sileirão, na semana que vem. 
Antes do início da maratona, 
Cristóvão diz que o time está 
bem fisicamente, mas admite 
que o nível de atuação pode 
cair neste período sem folga. 

“Começam agora duas 
competições e temos que 
nos organizar bem. Estamos 
bem na parte física, agora es-
tamos buscando melhorar a 
parte técnica. O que preocu-
pa é a performance, porque 
o Campeonato Brasileiro é 
duro dentro e fora de casa”, 
afirmou.

Timão desfalcado de 
sete contra o Fluminense

ESTREIA

O Santa Cruz pode empatar com 
o Sport que não será eliminado da 
Sul-Americana, na Arena de Pernambu-
co, hoje. Se a igualdade sem gols do jogo 
de ida persistir, a decisão da vaga irá para 
pênaltis. Caso haja empate com gols, a 
classificação é coral. João Paulo, no en-
tanto, relativiza essa “vantagem” para 

o Clássico das Multidões. Entende que o 
time tricolor não deve se apegar muito 
ao regulamento no decorrer do jogo.  

Embora o Santa esteja afundado na 
zona de rebaixamento do Brasileiro, não 
vença há nove jogos na temporada e 
não faça gols há três, existem esperanças 
de que o time siga na Sul-Americana. 

Sport e Santa Cruz decidem 
sorte na Copa Sul-Americana

NA ARENA PERNAMBUCO

Fla com força máxima contra Figueirense
No jogo de ida, em Floria-

nópolis, o Flamengo enfrentou 
o Figueirense com uma equipe 
alternativa e foi derrotado por 
4 a 2. Para a partida de hoje, 
em Cariacica, o técnico Zé Ri-
cardo vai escalar a força máxi-
ma para tentar reverter a van-
tagem da equipe catarinense 

na Copa Sul-Americana. O 
treinador disse que optou por 
poupar titulares no confronto 
da semana passada porque o 
time vinha de quatro jogos di-
fíceis em curto espaço de tem-
po. O comandante afirmou, 
ainda, que as mudanças foram 
parte de um planejamento da 

comissão técnica e que agora 
não existe motivo para deixar 
os titulares de fora, principal-
mente porque não haverá ro-
dada do Campeonato Brasilei-
ro no próximo final de semana.

Zé Ricardo disse que antes 
de criticar os que jogaram na 
primeira partida é preciso va-

lorizar a atuação do adversário. 
O treinador rubro-negro disse 
que o Figueirense atravessa 
bom momento, o que foi com-
provado no domingo, quando 
derrotou o Santos na Vila Belmi-
ro. “Vai ser uma partida difícil, 
mas o Flamengo vai forte para 
reverter a situação”, admitiu.

COPA DO BRASIL

Copa Sul-Americana 
17h
Coritiba x Vitória
21h45
Sport x Santa Cruz-PE 
Flamengo x Figueirense 
Chapecoense x Cuiabá-MT 

Copa do Brasil 
19h30 
Palmeiras x Botafogo-PB
21h45
Internacional x Fortaleza 
Fluminense x Corinthians

Jogos de hoje

No jogo de ida, em Santa Catarina, o Flamengo não suportou pressão do adversário e perdeu partida por 4 a 2, agora quer reverter
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Severino Gabriel rompeu 
40% do músculo da coxa 
durante treino no Rio

Paraibano é cortado da 
Seleção Paralímpica

FUTEBOL DE 5

O atleta da Associação 
Paraibana de Cegos (Apace), 
Severino Gabriel da Silva, po-
pularmente conhecido como 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

 A edição 2016 dos Jogos das Es-
colas Estaduais da Paraíba entra na 
sua segunda etapa com disputas em 
Campina Grande, Pombal, Itaporan-
ga e Cuité. A realização é do Governo 
do Estado, através da Secretaria de 
Estado da Educação e o objetivo é va-
lorizar a prática esportiva e educativa 
em todas as regiões de ensino,

As disputas estão acontecendo 

nas modalidades de atletismo, futsal, 
handebol, voleibol, vôlei de praia e 
basquete, envolvendo alunos na fai-
xa etária entre 14 e 18 anos. Na fase 
final as escolas e os atletas campeões 
serão contemplados com troféus e 
medalhas, através da Gerência Ope-
racional de Desporto Escolar

Em Campina Grande existe uma 
motivação muito forte para a reali-

zação dessa nova edição dos Jogos 
das Escolas Estaduais. “Depois que foi 
apresentado o novo projeto e feita 
à entrega de material esportivo por 
parte do Governo do Estado, as esco-
las se anteciparam nos preparativos. 
Em Campina Grande o clima é de fes-
ta, mas a aceitação está sendo signi-
ficativa em todas as cidades”, disse 
o professor José Geraldo, coordena-

dor geral da competição. Ontem de 
manhã (terça-feira) o professor José 
Geraldo se reuniu com os coordena-
dores de modalidades das disputas 
realizadas em Cajazeiras, Patos, Ma-
manguape e Princesa Isabel, com o 
objetivo de avaliar o desenrolar da 
competição e as reivindicações feitas 
por professores e diretores já visando 
à temporada 2017.

Jogos das Escolas Estaduais da Paraíba na 2a fase
DISPUTAS ACIRRADAS

O atletismo é uma das modalidades esportivas que tem exigido dos alunos das escolas estaduais bastante adrenalina na busca de um pódio e da consagração no evento promovido pelo Governo

“Bill”, com vários passagem 
pela Seleção Brasileira de Fu-
tebol de 5, foi cortado do elen-
co que representará o País, a 
partir do próximo dia 7, dos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
O ala teve 40% do músculo 
da coxa direita rompido após 
uma dividida durante um trei-
no na Associação Niteroiense 
dos Deficientes Físicos – An-
def, Niterói/RJ, onde a equipe 

finaliza as atividades antes de 
chegar à Vila Paralímpica.

Para o lugar de “Bill”, o 
técnico Fábio Luiz Ribeiro 
Vasconcellos, que também 
é paraibano, convocou ou-
tro conterrâneo, paraibano 
Marquinhos, considerado o 
jogador mais vitorioso com 
a amarelinha. Marquinhos 
irá disputar a sua quarta Pa-
ralimpíada aos 34 anos. Na 

conquista do segundo ouro do 
Brasil, o ala foi o herói ao mar-
car o gol da vitória brasileira 
na final contra China (2 a 1) 
quando restavam apenas 35 
segundos para o fim do jogo.

“Bill” lamentou muito a 
lesão e o fato de ficar de fora 
de mais uma Paralimpíada. A 
direção da Confederação Bra-
sileira de Desportos de De-
ficientes Visuais afirmou ter 

sido uma perda grande para o 
elenco, uma vez que Severino 
Gabriel era peça principal no 
time montado pelo treinador 
Fábio. O substituto de “Bill” 
já está incorporado ao grupo 
brasileiro de Futebol de 5.

Até o próximo sábado, 
dia 3, a Seleção Brasileira de 
Futebol de 5 segue treinando 
na Associação Niteroiense dos 
Deficientes Físicos (Andef-RJ). 

No domingo, 4, seguirá para a 
Vila Paralímpica.

Além de Fábio Luiz (trei-
nador) e agora Marquinho, ou-
tros três paraibanos integram a 
Seleção Paralímpica de Futebol 
de 5 do Brasil. são eles Luan de 
Lacerda Gonçalves (goleiro), 
que atua na Agafuc-RS, Damião 
Robson de Souza Ramos (fixo), 
da Apace-PB e Jordan Soares 
dos Santos , da Apadevi–PB. 

O Brasil estará nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com o desfalque de Severino Gabriel, o Bill (detalhe), cortado após rompimento no músculo
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Câmara, Defensoria e OAB condenam agressão de Paes

Ofensa à mulher negra
A Câmara Municipal do 

Rio, núcleos de Defesa dos 
Direitos da Mulher e Contra 
a Desigualdade Racial da De-
fensoria Pública e a Comissão 
de Igualdade Racial da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB/RJ) condenaram hoje 
(29) declarações machistas e 
racistas do prefeito Eduardo 
Paes (PMDB), feitas em maio 
do ano passado, durante a 
entrega de um apartamento 
a uma mulher no Morro da 
Babilônia, zona sul da cidade.

Na solenidade, Paes afir-
mou que a mulher iria “trepar 
muito” no quarto do novo 
imóvel. As declarações vaza-
ram e foram divulgadas em 
vídeo nas redes sociais. Ao 
entrar no apartamento para 
entregar as chaves, a mora-
dora, identificada por Rita, o 
prefeito começou a fazer vá-
rias insinuações sobre sexo 
e que a contemplada deveria 
usar o quarto para ter muitas 
relações sexuais. Em seguida, 
ainda diz rindo para os pre-
sentes que a nova moradora 
vai fazer “muito canguru per-
neta” no local.

A Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos da Câ-
mara de Vereadores do Rio, 
presidida pelo vereador Jef-
ferson Moura  (Rede), tam-
bém se posicionou contra a 
conduta do prefeito Eduardo 
Paes durante entrega de cha-
ve de imóvel para a moradora 
identificada como Rita.

Notas
No texto, os dois núcleos 

das entidades de classe, re-
pudiam a atitude do prefeito 
Eduardo Paes e reafirmam o 
engajamento na luta contra o 
racismo e machismo estrutu-
rais.

Em nota, o núcleos la-
mentam a demonstração de 
machismo associado ao ra-
cismo que o prefeito do Rio 
de Janeiro expôs sua visão 
acerca das mulheres negras e 
pobres do Brasil. “Reforçando 
a objetificação do corpo da 
mulher e ainda o estereótipo 
da raça, o chefe do Executivo 
Municipal, ao bradar em pú-
blico a humilhante ideia que 
faz de uma cidadã, apenas 
concretiza em sua fala a as-
simetria de poder e reconhe-
cimento latente nas relações 
sociais”.

“O caso não deve ser tra-
tado de forma isolada e jamais 
poderia ser rotulado como 
gafe ou piada de mau gosto. 
Em outras ocasiões, ocupan-
tes de cargos da mais alta cú-
pula da administração já se 
manifestaram publicamente 
de forma semelhante, ao afir-
mar que favelas são fábricas 
de marginais e ainda que co-
munidades carentes têm taxas 
de natalidade no padrão Áfri-
ca”, acrescentou a nota.

O comunicado conjunto 
informou ainda que “é tempo 
de a sociedade enxergar os 
cruéis rótulos que recaem so-
bre as mulheres negras brasi-
leiras, que exigem de cada um 
de nós um posicionamento fir-
me e definitivo, não só contra 
pessoas racistas e misóginoa, 
mas sim contra toda a estru-
tura desigual que submete 
mulheres negras ao empobre-
cimento, à invisibilidade, à (hi-
per)erotização de seus corpos”.

Desrespeito
Segundo o vereador Jef-

ferson Moura, o prefeito des-
respeitou simultaneamente a 
Lei de Contravenções Penais 
e o Código Civil. A comissão 
pede retratação pública do 

Douglas Corrêa 
Repórter da Agência Brasil

prefeito e conduta compatí-
vel com o cargo que ocupa. 
Também por meio de nota, a 
comissão desaprova veemen-
temente a conduta do prefei-
to Eduardo Paes na ocasião 
da entrega das chaves à Rita, 
contemplada com um aparta-
mento pela prefeitura.

“Um vídeo amplamente 
divulgado pela imprensa e 
pelas redes sociais comprova 
a atitude incompatível com 
o cargo que ocupa. Em pelo 
menos três momentos sugere 
que a beneficiária levará mui-
tos namorados para fazer sexo 
no imóvel construído com 

dinheiro público. Por tudo 
exposto, a comissão exige do 
prefeito postura compatível 
com o cargo que ocupa, res-
peitando todos os moradores 
da cidade e pede que se retra-
te publicamente. A prefeitura 
do Rio informou que não vai 
se pronunciar sobre o caso.

O Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação 
Animal (Concea) aprovou na 
última sexta-feira (26) a publi-
cação de mais dois capítulos 
do Guia Brasileiro de Produ-
ção e Utilização de Animais 
para Atividades de Ensino ou 
Pesquisa Científica. As novas 
regras tratam de “roedores e 
lagomorfos” e “peixes man-
tidos em instalações de pes-
quisa”. A previsão é de que os 
novos capítulos sejam dispo-
nibilizados no portal do Con-
cea nas próximas semanas.

“O guia é uma ferramen-
ta de fiscalização para que 
os animais sejam tratados 
da mesma forma em todo o 
Brasil. Com isso, diminuímos 
os maus-tratos e definimos 
como devem ser os ambien-
tes para criação e a forma que 
os animais devem ser trata-
dos, visando o seu bem-estar. 
Atualmente, temos três guias 
já publicados: aspectos gerais, 
os primatas não-humanos 
mantidos em instalações, e an-
fíbios e serpentes”, explicou o 
conselheiro do Concea, Marco 
Antonio Stephano.

O guia, composto por ca-
pítulos independentes, é um 
documento construído por 
especialistas brasileiros com 
as informações necessárias 
para garantir as boas condi-
ções de produção, manuten-
ção ou utilização dos animais 
tendo como focos o conforto 
das espécies e a qualidade de 
pesquisas ou procedimentos 
didáticos. Durante a 33ª Re-
união Ordinária do Concea, 
realizada em Brasília desde a 
quarta-feira (24), foi aprovada 
uma parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq) para traçar um perfil 

dos biotérios (laboratórios 
com condições apropriadas 
para experimentos em ani-
mais) em todo o País.

“O objetivo é trazer mais 
informações para esses am-
bientes que, em última ins-
tância, vão oferecer melhor 
qualidade das instalações aos 
animais. Vamos ter estatís-
ticas desses números e, com 
esse controle, vamos conse-
guir mais garantias para o 
bem-estar animal. Esse é o 
nosso foco na atual gestão: 
lembrar sempre do bem-estar 
animal”, afirmou a coordena-
dora do Concea, Monica Levy 
Andersen.

Após um período de ne-
gociações e debates, o Cadas-
tro das Instituições de Uso 
Científico de Animais (Ciuca) 
foi aprovado pelos membros 
do conselho. “Estávamos há 
muito tempo nesse diálogo. 
Com isso implementado, va-
mos ter um cadastro nacional. 
E todos que realizarem pes-
quisas com animais vão ter 
que entrar”, informou.

No último dia 24, foi 
publicada resolução que re-
conhece o uso de métodos 
alternativos validados, como, 
por exemplo, testes in vitro 
de curta duração para danos 
oculares e de triagem para 
toxicidade reprodutiva, que 
tenham por finalidade a redu-
ção, substituição ou o refina-
mento do uso de animais em 
atividades de pesquisa. “Com 
isso já foram reconhecidos 24 
métodos para as finalidades 
estipuladas. Esses métodos 
vão substituir completamente 
o uso de animais em pesqui-
sas”, explicou a pesquisadora 
Lucile Maria Floetter, membro 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC).

Concea aprova regras 
para garantir bem-estar

USO DE ANIMAL EM PESQUISA

Akemi Nitahara 
Repórter da Agência Brasil

A campanha Filhos do Brasil 
foi apresentada no Rio de Janei-
ro com o objetivo de combater a 
violência e a discriminação reli-
giosa com a presença de repre-
sentantes de diversas religiões. 
O objetivo da iniciativa do Mi-
nistério da Cultura (MinC) e da 
Fundação Cultural Palmares é 
valorizar a diversidade religiosa 
e o respeito ao próximo.

Além de campanha de di-
vulgação na internet e na TV, 
o Filhos do Brasil terá palestras 
em escolas. “A criança não nasce 
preconceituosa, ela aprende a 
ser preconceituosa. Então a gen-
te está fazendo parceria com as 
escolas públicas. Já estamos em 
parceria no Distrito Federal, le-
vando palestras, levando o de-
bate para dentro da escola. Ti-
rar a Lei 10.639 do papel, para 
que ensine a história da África 
nas escolas, porque aí você vai 
ter uma geração respeitando a 
diversidade, respeitando a reli-
giosidade”, disse o presidente 
da Fundação Cultural Palmares, 
Erivaldo Oliveira.

A campanha começou a ser 
planejada em dezembro de 2015 
e o lançamento oficial ocorreu 
no dia 10 de maio em Brasília. 
Para Oliveira, uma política acer-
tada não pode ser descontinua-
da com a troca de governo. “Eu 
só acredito em política de Esta-
do, eu não acredita em política 
de partido, tanto que nós não 
mudamos o nome nem nada, 
porque é uma política interes-
sante para o Estado. Já pensou 
se todo governo que entra você 
muda tudo? Por isso que o Bra-
sil não cresce, não dá salto de 

qualidade, porque sai um gover-
nante e entra outro, você muda 
tudo, até o nome dos progra-
mas”, disse. Segundo Oliveira, 
outra medida para avançar no 
combate à discriminação reli-
giosa é transformar os terreiros 
de religiões de matrizes africa-
nas em pontos de cultura “para 
que as pessoas frequentem eles 
para fazer cursos e parem de ter 
medo” do que é diferente da 
própria crença.

Para o rabino Dario Bialer, 
da Associação Israelita do Rio 
de Janeiro, as diferenças na vida 
precisam não apenas ser tolera-
das ou respeitadas, mas funda-
mentalmente celebradas. “Na 
diversidade nós nos enriquece-
mos e ver no outro não apenas 
o que temos em comum, mas 
também ver o que temos de di-
ferente nos ajuda a aprender, 
a descobrir o mistério da vida 
e da existência numa dimensão 
muito maior do que se apenas 
sou capaz de enxergar minhas 
próprias necessidades e meu 
próprio universo de ideias e de 
valores.”

Intolerância e fanatismo
Bialer destacou que o en-

frentamento aos problemas de-
vem ser coletivos e integrados. 
“Eu me encontrar com outra fé e 
outra cultura me ajuda a ser um 
ser humano mais aberto à vida 
e, portanto, com uma experiên-
cia de vida muito mais intensa. 
Todo evento que nos ajuda a 
dialogar e para nos encontrar 
é muito saudável. Em segundo 
lugar, vivemos em mundo com 
uma profunda intolerância e fa-
natismo e as brigas não podem 
nunca ser individuais. Não é que 
os negros têm que se preocupar 

com as suas problemáticas, os 
judeus com as nossas e os assim 
os demais. Temos que estar jun-
tos, para entre todos construir 
um mundo muito mais humano 
e em definitiva mais divino”.

Integrante da Associação 
Brasileira de Ateus e Agnósticos 
(Atea), Alexandre Freitas, diz 
que a não religião e a não cren-
ça também fazem parte da di-
versidade e são garantidas pela 
Constituição. 

“Você pode ter a sua crença 
como você pode ter a sua não 
crença. Inclusive o direito de 
não crer é garantido pela Cons-
tituição e deve ser respeitado da 
mesma forma como toda diver-
sidade religiosa. Não quer dizer 
que os ateus tentem empurrar 
um ateísmo forçado às pessoas. 
Se abster de praticar religião 
não quer dizer que você impo-
nha obrigatoriamente às outras 
pessoas o não crer”.

Denúncias
De acordo com dados do Dis-

que 100 de Direitos Humanos, 
foram registradas 556 denún-
cias de intolerância religiosa em 
2015, um aumento de 273% na 
comparação com 2014. Segundo 
o Centro de Promoção da Liber-
dade Religiosa & Direitos Huma-
nos (Ceplir) foram 948 registros 
no Estado do Rio de Janeiro en-
tre 2012 e 2014, sendo que 71% 
dos casos envolvendo intolerân-
cia contra religiões afro-brasilei-
ras. Estava prevista a participa-
ção na cerimônia do ministro da 
Cultura, Marcelo Calero, mas ele 
não compareceu pois tinha agen-
da em Gramado. O Ministério da 
Cultura foi representado pelo 
presidente da Fundação Cultural 
Palmares, Erivaldo Oliveira.

Campanha é apresentada no RJ
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA

Em solenidade, prefeito afirmou que a mulher iria “trepar muito” no quarto do novo imóvel

FOTO: Reprodução/Internet



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
(REAVISO)

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 026/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 12 de Setembro de 2016 as 
10h00min, tendo como objetivo: Sistema de registro de preços, para Contratação de profissional 
Especializado para prestação de serviços médicos, na especialidade de Ultrassonografia em uni-
dades de saúde do município; A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – 
Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 30 de Agosto de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BE CULTURA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2016

A Secretaria de Educação do Município de Mogeiro, torna público que realizará CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 004/2016, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
no Município de Mogeiro, no dia 13/09/2016 às 10:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogeiro, 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(PB), 30 de agosto de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES COM 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS; FORMAÇÃO INICIAL PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL COM 40 HORAS/AULA;. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 30 de Agosto de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.

O Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Cartório do 11º Ofício Cível, situado no Fórum Des. Mario Moacyr Porto, 4º andar, Av. 
João Machado, 532, Jaguaribe, n/capital, processam-se os autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA 
(Processo nº 2002012069677-4) movida por COMERCIAL MENDONÇA LTDA. em face de RDM 
REPRESENTAÇÕES E COM. LTDA-ME; BANCO RURAL S/A; BANCO BRADESCO e BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A e como a parte promovida não fora encontrado, estando atualmente 
em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, fica devidamente CITADO: RDM REPRESEN-
TAÇÕES E COM. LTDA. inscrita no CNPJ 09.119.137/0001-34, por seu Representante legal; de 
todo conteúdo da presente ação, e contestar a mesma no prazo de 15 (quinze) dias. Advertindo-o 
que não sendo contestada a ação, serão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na exordial. 
E para que mais tarde alguém não alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, 
que será publicado no DJ e em jornal de circulação local e afixado no átrio do Fórum, cujo prazo 
iniciará após o término do prazo do edital. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessoa, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016. Eu, ___________________ 
(Josineide Barbosa de Vasconcelos, Analista/Técnico, digitei e subscrevi.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito 11ª Vara Cível

 
ESTADO DA PARAÍBA

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

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, com requisição diária e 
periódica - pronta entrega.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00021/2016 - 01.08.16 - A & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 103.195,15
 

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

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos, com requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 103.195,15.

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

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Se-
tembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos 
Eletroeletrônicos,destinados a atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente(SEMAPA),e 
da Secretaria de Administração.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

OBJETO: executar serviços na Construção de Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:J.R.P CONSTRU-
ÇÕES E COMERCIO LTDA – ME - Valor: R$ 329.136,72.Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dirson 
Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações no termo de referência do pregão 
presencial 011/2016 e ainda cumprindo ao estabelecido no §4º do Art. 21 da Lei 8.666/93, fica 
definida a data de 01/09/2016 às 09:00hs para abertura do referido certame, ficam respeitadas 
todas as condições editalícias iniciais. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 30 de Agosto de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
LICITANTE INABILITADO:
- PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME. 
A licitante deixou de atender ao disposto nos itens 8.3.2 e 6.7.2, do instrumento convocatório. 

Foi concedido prazo de oito dias úteis a contar do dia 25 de agosto de 2016, data da sessão que 
verificou a inabilitação da licitante. Contudo em virtude da incorreção da publicação, passa-se a 
contar da data de veiculação desta publicação, sendo o prazo limite para apresentação de nova 
documentação de habilitação o dia 14 de setembro de 2016. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joca Claudino, S/N – Centro, antigo 
Pólo de Confecções - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3531-2534/7571.

Cajazeiras - PB, 30 de Agosto de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

Protocolo...: 2016 - 048640
Responsavel.: JOSE BOLIVAR DE MELO NETO
CPF/CNPJ....: 017029477/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.374,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046067
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE S S CASADO
CPF/CNPJ....: 132098254-91
Titulo......: CHEQUE           R$          2.250,00
Apresentante: THIAGO MENDES MAIA DE SOUZA
Protocolo...: 2016 - 048373
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047866
Responsavel.: MIRIAM SILVA RODRIGUES DE 
CARVALHO
CPF/CNPJ....: 016862569/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            764,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046943
Responsavel.: SINVALDO SATURNINO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 011872161/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,92
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048832
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,  31/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AG LTDA
CPF/CNPJ....: 018522358/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.025,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048228
Responsavel.: CICERA MACIEL DE LIMA
CPF/CNPJ....: 279084024-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048514
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
CPF/CNPJ....: 003582189/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048950
Responsavel.: DEIMISSON FELIPE VIEIRA 06525455480
CPF/CNPJ....: 018668252/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049187
Responsavel.: EUVANES RODRIGUES BARBOSA 
DE LIMA
CPF/CNPJ....: 022458977/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.712,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049167
Responsavel.: JOSE ANTONIO VIERIRA ME
CPF/CNPJ....: 018957096/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            854,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB

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 GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 019/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para confecção e 
fornecimento de próteses dentárias totais e parciais. Data de Abertura: 13/09/2016 às 09:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 30 de agosto de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 020/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. 
Data de Abertura: 13/09/2016 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 30 de agosto de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 021/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamento de otoemissões. 
Data de Abertura: 13/09/2016 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 30 de agosto de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 022/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material Gráfico. Data de Abertura: 
13/09/2016 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 30 de agosto de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Conclusão da Quadra da 
Comunidade do Mororó, Barra de Santana-Pb. Data de abertura: 15/09/2016 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 30 de agosto de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 021/2016,pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço (MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO), objetivando a Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, através da 
oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e 
entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelaSecretaria Municipal de Saúde deste município, 
visando atender a população em situação de vulnerabilidade social. Data de Abertura: 14/09/2016 
às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no 
horário das 07:00 às 13:00.

Camalaú – PB, 30 de agosto de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

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, 
30 de agosto de 2016.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de confecção de PRÓTESE 

DENTÁRIA para atender população do município de Cuitegi, que necessita de reabilitação oral e 
que são atendidas nas Unidades Básicas da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00019/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS) = 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.0004.2068 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00059/2016 
- 01.08.16 - JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME - R$ 21.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE) - 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 12.361.0008.2011/12.361.0008.2012 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31/12/2016. DT. ASS. 11/08/2016 – PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI E CT Nº 00060/2016 - JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE – CPF Nº 
100.552.184-07 - Valor R$ 19.900,00; CT Nº 00062/2016 - COOPERATIVA DE TRABALHO PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA 
PARAIBA – COOPAF/PB – CNPJ Nº 21.473.891/0001-73 - Valor R$ 61.500,00; CT Nº 00063/2016 
- COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA – CNPJ Nº 
07.123.473/0001-25 - Valor R$ 59.400,00 e CT Nº 00061/2016 - JOSELMA DA SILVA LIMA – CPF 
Nº 033.645.684-05 - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de Serviços de confecção de PRÓTESE DENTÁRIA para atender população do 
município de Cuitegi, que necessita de reabilitação oral e que são atendidas nas Unidades Básicas 
da Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DE ARIMATEIA 
FELIX DA SILVA - ME - R$ 21.000,00.

Cuitegi - PB, 01 de Agosto de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente à Chamada Pública nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Cuitegi/PB. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE – CPF 
Nº 100.552.184-07 - Valor R$ 19.900,00; COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS TECNICOS E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA – COOPAF/
PB – CNPJ Nº 21.473.891/0001-73 - Valor R$ 61.500,00; COOP DE PROD AGROP DO ASSENT 
ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA – CNPJ Nº 07.123.473/0001-25 - Valor R$ 59.400,00 e 
JOSELMA DA SILVA LIMA – CPF Nº 033.645.684-05 - R$ 17.500,00.

Cuitegi PB, 11 de Agosto de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 2.08.006/2016/CPL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, 
MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, 
LIBERDADE, SANTA ROSA, TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOCONGÓ, NAÇÕES, 
CIDADES/ACACIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE MEDICI E CATOLÉ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB. OBJETO: ALTERAÇÃO DE VALOR – R$ 349.063,89 (TREZENTOS E QUARENTA 
E NOVE MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS). FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 15.451.1029.2085

ELEMENTO DE DESPESAS: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (PRECATÓRIOS JUDICIAIS 
– PROCESSO 130451-PB). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65. I ALINEA “A” E “B”, §1º, DA LEI N° 
8.666/93, ALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016/CPL/SECOB/PMCG. ASSINAM: ANDRÉ 
AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ DE ARIMATEIA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 30/08/2016. 

JAIME T. MOURA (POSTO PAULISTINHA), CNPJ 09.352.634/0001-88, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº. 
1676/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implanta-
ção de tanque subterrâneo em posto de combustível, na Rua Dr. Odilon Lima, 265, Centro, Alagoa 
Nova-PB. PROCESSO: 2016-001768/TEC/LA-0604.

MOURA E MACEDO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 11.220.484/0001-09, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU À SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AS LICENÇAS PRÉVIA, DE INS-
TALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA EDIF. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA 
JAGUATIRICA, S/N, LOTE 85, QUADRA 116, PARATIBE, JOAO PESSOA-PB, CEP 58.062.288.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 31 de agosto de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Raniery Kerlon Felix Duarte
CPF: 099.246.574-54
Título/Valor – DMI – R$ 873,07
Protestante: Posto N S de Fatima
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 108982
Responsável: Francisco Bento Cavalcanti
CPF: 602.137.104-63
Título/Valor – DM – R$ 350,00
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108877
Responsável: Aurilania Xavier dos Santos
CPF: 090.996.834-99
Título/Valor – DM – R$ 124,50
Protestante: Laudiceia Mary Magalhães ME
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108870
Responsável: Felipe Augusto Gonçalves
CPF: 109.190.934-26
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108865
Responsável: Susana Pereira Tavares
CPF: 089.155.754-74
Título/Valor – DSI – R$ 270,00
Protestante: Heliziane Roberta Nogueira 
Dantas ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 108926
Responsável: Marcio Oliveira Divino
CPF: 906.922.415-15

Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108884 
Responsável: Vandeildo Ferreira de Souza
CNPJ: 13.555.223/0001-67
Título/Valor – DMI – R$ 200,56
Protestante: BCR C.I. LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 108981
Responsável: Ana Maria Dias da Silva
CPF: 051.729.144-47
Título/Valor – DM – R$ 100,00
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108881
Responsável: Kalina Ligia de Andrade A. 
Maranhão
CPF: 038.450.384-54
Título/Valor – DM – R$ 201,30
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108861
Responsável: Luiz Frank Alexandre Formiga
CPF: 089.856.394-12
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condu-
tores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 108871
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou jurídi-
cas citadas a virem pagar ou darem razões que 
tem, neste Cartório de Protesto, à Rua acima cita-
da, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de serem 
os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 30 de agosto de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

Titulo: DUP VEN MER IND  R$114,41
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048582
Responsavel.: MP ELECTRIC MONTAGENS E PRO-
JETOS EL
CPF/CNPJ: 010888131/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.204,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048820
Responsavel.: MP ELECTRIC MONTAGENS E PRO-
JETOS EL
CPF/CNPJ: 010888131/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$545,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048819

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,  31/08/2016
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.: AMANDA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 081273914-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,98
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048704
Responsavel.: FUNEPI - FACULDADE DA UNIAO DE
CPF/CNPJ: 014255311/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$393,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048554
Responsavel.: G E A SERVIC E MANUT EM LIM-
PEZA LTD
CPF/CNPJ: 021047211/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$525,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048707
Responsavel.: HANDSON DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 088832234-89

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N191/2016
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 15/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de extensor de seringa, destinado a Diversos Hospitais da 
Rede Publica - CPAM,CSCA,HPMGER, 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 - 16-00767-3
João Pessoa, 30 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 174/2016

Processo nº 19.000.008213.2016
Comunicamos a quem interessar, que a licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 

empresa para prestação de serviços de TELEFONIA SATELITAL, destinado à Secretaria de Estado 
da Administração/Encargos Gerais do Estado, terá a abertura do certame inicialmente agendada 
para o dia 31/08/2016 às 09:00 horas, ADIADA para o dia 14 de setembro de 2016 às 13:30 horas, 
para readequação do termo de referência. Registro CGE nº 16-00713-5.

João Pessoa, 30 de agosto de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N197/2016
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 16/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a LIFESA/Laboratório Industrial 
Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A, 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 - 16-00765-6
João Pessoa, 30 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N207/2016
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 19/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico para cirurgia neurologia, destinado ao 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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 - 16-00769-9
João Pessoa, 30 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N208/2016
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 13/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de atendimento de pista nos aeroportos de Reci-
fe/PE, Fortaleza/CE, Salvador/BA, Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Eventuais Cidades 
e Capitais do Pais , destinado a Casa Militar do Governador - CMG, 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 - 16-00771-3
João Pessoa, 30 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de setembro de 2016, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Destituição do Diretor de Administração e finanças da PBTUR TURISMO S/A.
João Pessoa, 29 de agosto de 2016.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário e Membro do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 08 de setembro de 2016, às 11h00 (onze horas) em 
primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 . Destituição do Diretor Operacional da PBTUR HOTÉIS S/A. 
João Pessoa, 29 de agosto de 2016.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário e Membro do Conselho de Administração

AVISO ESPECÍFICO
PROCESSO Nº 13.01.15.527 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

REGISTRO CGE Nº 16-00516-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS EM CAJAZEIRAS E NOS MUNICÍPIOS 
PACTUADOS PELA PPI.

Tendo em vista a inabilitação da única empresa participante do certame em epigrafe, confor-
me Parecer Técnico da Gerência Operacional de Auditoria, além do despacho saneador desta 
subscrevente, e fundamentada no §3º, do Art. 48, da Lei nº 8.666/1993, convoco a licitante, NE-
PHRON CAJAZEIRAS SERVIÇO DE NEFROLOGIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
23.400.109/0001-11, a apresentar a Certidão de Falência e Concordata e a Licença Sanitária Local, 
escoimada das causas que motivaram a sua inabilitação, com reabertura da sessão marcada para 
o dia 13/09/2016, às 09h, solicitando ao representante da licitante que acesse o site www.central-
decompras.pb.gov.br para acompanhamento.

João Pessoa, 30 de agosto de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO ESPECÍFICO
PROCESSO Nº 23.02.16.520 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

REGISTRO CGE Nº 16-00517-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS EM GUARABIRA E NOS MUNICÍPIOS 
PACTUADOS PELA PPI.

Tendo em vista a inabilitação da única empresa participante do Pregão em epigrafe, conforme Pa-
recer Técnico da Gerência Operacional de Auditoria, além do despacho saneador desta subscrevente, 
fundamentada no §3º, do Art. 48, da Lei nº 8.666/1993, convoco a licitante, NEPHRON GUARABIRA 
SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 22.143.527/0001-08, a 
apresentar a Certidão de Falência e Concordata e a Licença Sanitária Local, escoimada das causas 
que motivaram a sua inabilitação, com reabertura da sessão marcada para o dia 13/09/2016, às 14h, 
solicitando ao licitante que acesse o site www.centraldecompras.pb.gov.br para acompanhamento.

João Pessoa, 30 de agosto de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde 
e da Policlínica do Município de Ingá, no dia 14/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-1236, até o 
dia 13/09/2016.

Ingá(PB), 30 de agosto de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.07.026
Pregão Presencial nº 013/20116
Na publicação do dia 26 de Agosto de 2016 no Diário Oficial do Estado e jornal A União e dia 17 de Agosto 

de 2016 Edição nº 29 no Diário Oficial do município de Pitimbu, relativo ao Pregão Presencial n º 013/2016, 
onde lia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para a empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUS-
TÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.808.826/0001-93, no item 1 do Pregão Presencial n.º 013/2016, no valor de R$ 
193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais). Leia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para 
a empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.808.826/0001-93, no item 1 do 
Pregão Presencial n.º 013/2016, no valor de R$ 387.600,00 (trezentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais).

Pitimbu/PB, 30 de agosto de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 013/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

através do relatório apresentado em 15 de agosto de 2016, bem como, parecer jurídico atestando a legalidade 
do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93, fica decidido a:

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Na publicação do dia 26 de Agosto de 2016 no Diário Oficial do Estado e jornal A União e dia 17 de 

Agosto de 2016 Edição nº 29 no Diário Oficial do município de Pitimbu, relativo ao Pregão Presencial n º 
013/2016, onde lia-se: HOMOLOGAMOS a Presente licitação para a empresa: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA, CNPJ: 07.174.787/0001-57, no item 1 do Pregão Presencial 
n.º 013/2016, no valor de R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais). Leia-se: HOMOLO-
GAMOS a Presente licitação para a empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 
08.808.826/0001-93, no item 1 do Pregão Presencial n.º 013/2016, no valor de R$ 387.600,00 (trezentos e 
oitenta e sete mil e seiscentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 30 de agosto de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita/PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 155/2016. Processo nº 201/2016. Inexigibilidade nº 014/2016. Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: GS Serviços de Assessoria técnica e Consultoria Ltda. CNPJ: 
02.133.732/0001-85. Objeto: Contratação de serviços de assessoria e consultoria tributária especializada 
para assessorar a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças do Município de Santa Rita/PB. Valor 
Total: 300.000,00 (trezentos mil reais), apurado através da aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o eventual beneficio econômico estimado para o Município no valor de R$: 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro de 31/12/2016. Dotação Orçamentária: 
02.060-04.123.2304.2013-3390.35.99.000-02.070-04.123.2304.2015.3390.35.99.000. Fundamentação Legal: 
Art. 13, Inciso III e V, Art. 25, Inciso II, § 1º e 26, parágrafo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Data da assinatura: 29 de Agosto de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

Observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Chamada Pública nº 001/2016, que objetiva: 
aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública; HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSI-
MAR OLIVEIRA SANTOS - R$ 16.866,00; ELIENE EMÍLIA DOS SANTOS - R$ 1.728,00; MARIA ENILDES 
SOARES DOS SANTOS - R$ 10.863,00; GENILSON ALVES DE MEDEIROS - R$ 6.750,00; PEDRO ELIAS 
DOS SANTOS – R$ 9.576,00; ALEXANDRE SOUZA DA FONSÊCA - R$ 15.813,00; LUIZ ABILIO - R$ 3.906,00.

Arara - PB, 16 de agosto de 2016. 
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para 

alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 0001/2016. DO-
TAÇÃO: Recursos FNDE/PNAE: 3.3.90.30.01 – material de consumo. VIGÊNCIA: até 16 de dezembro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 081/2016 - 16.08.16 – JOSIMAR 
DE OLIVEIRA SANTOS - R$ 16.866,00; CT Nº 082/2016 - 16.08.16 – ELIENE EMÍLIA DOS SANTOS - R$ 
1.728,00; CT Nº 083/2016 - 16.08.16 – MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS - R$ 10.863,00; CT Nº 
084/2016 - 16.08.16 – GENILSON ALVES DE MEDEIROS - R$ 6.750,00; CT Nº 085/2016 - 16.08.16 – PEDRO 
ELIAS DOS SANTOS – R$ 9.576,00; CT Nº 086/2016 - 16.08.16 – ALEXANDRE SOUZA DA FONSÊCA - R$ 
15.813,00; CT Nº 087/2016 - 16.08.16 – LUIZ ABILIO - R$ 3.906,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0088/2014. Objeto: prorrogação da por mais 07 (sete) 

meses, contados do termino do prazo de vigência do segundo termo aditivo datado de 26/01/2016 e com 
termino de vigência em 28/08/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar serviços 
na construção de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aula, de conformidade ao Termo de 
Convênio 402/2014 - (Pacto Educação), celebrado entre o Estado da Paraíba por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, com Interveniência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Municipal e Prefeitura Municipal de Arara. Contratante: Prefeitura Municipal de Arara – Eraldo Fernandes 
de Azevedo – Prefeito. Contratado: Construtora Estrela Lima Ltda - ME - CNPJ: 13.069.659/0001-46 - João 
de Deus Ferreira de Lima. Justificativa: Atrasos nas liberações dos recursos oriundos do Governo Estadual 
e conforme justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
08/07/2016. Nova vigência do contrato com 3º Termo Aditivo: 29/03/2017.

Sindicato dos trabalhados nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de João 
Pessoa. Rua: Cruz Cordeiro, 75, Varadouro – João Pessoa – PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA
Ficam, pelo presente Edital, convocados os trabalhadores da empresa Massai Construções e 

Incorporações Ltda., para participarem da Assembléia Geral que será realizada no dia 02 de se-
tembrode 2016, no canteiro das obras desta construtora, às 07:00 horas da manhã, nesta capital, 
para tratar da compensação de jornada e ratificação de sindicalização. 

FRANCISCO DEMONTIER
DIRETOR

JOÃO PESSOA, 30DE AGOSTO DE 2016.

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 663, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ABRAÃO GUEDES DA SILVA, 
matrícula nº 181.578-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016710-6/2016 -  Apenso n° 0014241-3/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado 

da Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 659, de 05 de julho 
de 2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA o Sr. AERTON BARBOSA SOUSA, 
matrícula nº 169.815-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016720-7/2016 – Apenso n° 0014211-0/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. AMANDA NEVES DA SILVA, 
matrícula nº 181.304-8 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016717-4/2016 -  Apenso n° 0014212-1/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 699, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ANGELA RITA ROSA DA SILVA, 
matrícula nº 169.310-7 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016853-5/2016 – Apenso n° 0009659-2/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 656, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO 
SILVA, matrícula nº 141.999-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016878-3/2016 – Apenso n° 0009673-7/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado 

da Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 695, de 05 de julho 
de 2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LAISE DANTAS BARRETO, 
matrícula nº 182.130-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016867-1/2016 – Apenso n° 0014280-6/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 685, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUANA BARBOSA DA SILVA, 
matrícula nº 174.715-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016907-5/2016 – Apenso n° 0010379-2/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 700, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUZIMAR BASTOS LISBOA, 
matrícula nº 131.212-0 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016851-3/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 703, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. WALDENIRA CARVALHO DE 
ALMEIDA MONTENEGRO, matrícula nº 165.021-1 a comparecer perante esta Comissão, que se 
encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º 
andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar 
DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016842–3/2016 -  Apenso n° 0009687-
3/2016, que apura denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado 

da Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 701, de 05 de julho 
de 2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ZENÓBIA MARIA DA SILVA, 
matrícula nº 690.376 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016847-8/2016 – Apenso n° 0014301-0/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 655, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CILEZILDA PINHEIRO DA SILVEIRA 
VIEIRA, matrícula nº 135.412-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016884-0/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de medicamentos diversos, mediante 
solicitação periódica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local, 
às 08:00 horas do dia 14/09/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - 
Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb. gov.br.

São Francisco - PB, 30 de Agosto de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 41/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de exames/consultas médicas na 

área de oftalmologia, destinadas manutenção da Saúde  Pública do município. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 14/09/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - 
São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb. gov.br.

São Francisco - PB, 30 de Agosto de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 42/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de exames/consultas médicas na 

área de endocrinologia, destinadas manutenção da Saúde Pública do município. Data e Local, às 10:00 
horas do dia 14/09/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - 
São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb. gov.br.

São Francisco - PB, 30 de Agosto de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos Espe-
cializados que serão prestados na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, localizada nesta cidade de 
Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 30 de Agosto de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00023/2016. OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal e Ar 

Comprimido para atender as necessidades do SAMU e Secretaria de Saúde - Solânea/PB, durante o 
exercício de 2016. ABERTURA: 09/08/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA:  Licitação Fracassada. 
Solânea - PB, 30 de Agosto de 2016. SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Aquisição de Oxigênio Medicinal 
e Ar Comprimido para atender as necessidades do SAMU e Secretaria de Saúde - Solânea/PB, durante 
o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Solânea - PB, 30 de Agosto de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Resultado do julgamento 2ª Habilitação
Tomada de Preço n. 002/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PITIMBU, no uso de 

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO à população e a quem interessar possa que após a 2ª reunião 
para recebimento e análise dos documentos de habilitação foi apurado que das empresas participantes, 
apenas a empresa JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME apresentou nova docu-
mentação. Ato contínuo, a comissão após análise dos documentos de habilitação, chegou à conclusão 
que a JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-ME encontra-se HABILITADA, por cumprimento 
fiel das exigências do edital. A Comissão na oportunidade faz ciente as empresas participantes, que 
a reunião para abertura das propostas de preços ocorrerá no dia 05/09/2016 às 10hs 00min. Maiores 
informações no Setor de Licitações, localizado na RUA Pe. JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO – PITIMBU/
PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

PITIMBU, 30 de agosto de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada (Farmácia) para 

fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, mediante solicitação periódica para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São José da Lagoa Tapada, Portal da Trans-
parência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz 
da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 10:00 horas do dia 13 de Setembro de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 29 de Agosto de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO INDICATIVO 
DE GREVE. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, 
inscrito no CNPJ – 09.319.062/0001-35, por seu presidente infra-assinado, para cumprimento das 
exigências da Lei de Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos 
e privados, sócios e não sócios da base territorial deste sindicato composta pelos municípios de 
Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, João José de Piranhas e Uiraúna, ambas com agências 
bancárias, para a Assembleia Geral Extraordinária à ser realizada no próximo dia 01.09.2016 às 
17h00 em 1ª convocação e não havendo quórum às 19h00 em 2ª convocação, tendo como local a 
Sede Própria deste entidade, sito à Rua João de Souza Maciel, 186, Bairro Esperança, Cajazeiras 
– PB, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1º - Avaliação da Campanha Sala-
rial 2016/2017; 2º - Avaliação da Proposta de reajuste apresentada pela FENABAN no dia 29/08; 
3º - Indicativo de Greve - Deliberar pela paralisação das atividades laborais a partir das 00h00 do 
próximo dia 06.09.2016, por tempo indeterminado; 4º - Outros assuntos correlatos. Cajazeiras - PB, 
29.08.2016. Nelson Soares da Silva – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA E REGIÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
INDICATIVO DE GREVE. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé 
do Rocha e Região, inscrito no CNPJ – 08.560.732/0001-48, por seu presidente infra-assinado, para 
cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos 
bancos públicos e privados, sócios e não sócios da base territorial deste sindicato para a Assembleia 
Geral Extraordinária à ser realizada no próximo dia 01.09.2016 às 17h00 em 1ª convocação e não 
havendo quórum às 19h00 em 2ª convocação, tendo como local a Sede deste entidade, sito à Rua 
Princesa Isabel, S/N, bairro Tabajara, CEP: 58.884-000, Catolé do Rocha – PB, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1º - Avaliação da Campanha Salarial 2016/2017; 2º - Avaliação 
da Proposta de reajuste apresentada pela FENABAN no dia 29/08; 3º - Indicativo de Greve - De-
liberar pela paralisação das atividades laborais a partir das 00h00 do próximo dia 06.09.2016, por 
tempo indeterminado; 4º - Outros assuntos correlatos. Catolé do Rocha - PB, 29.08.2016. Sebastião 
Emanoel de Campos  – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO. 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO INDICATIVO DE GREVE. 
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição, inscrito no CNPJ – 
11.986.288/0001-31, por seu presidente infra-assinado, para cumprimento das exigências da Lei de 
Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos e privados, sócios e não 
sócios da base territorial deste sindicato, para a Assembleia Geral Extraordinária à ser realizada 
no próximo dia 01.09.2016 às 17h00 em 1ª convocação e não havendo quórum às 19h00 em 2ª 
convocação, tendo como local a Sede deste entidade, sito  Av. Solon de Lucena, 575, centro, CEP 
58.970-000, Conceição - PB, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1º - Avaliação 
da Campanha Salarial 2016/2017; 2º - Avaliação da Proposta de reajuste apresentada pela FENABAN 
no dia 29/08; 3º - Indicativo de Greve - Deliberar pela paralisação das atividades laborais a partir 
das 00h00 do próximo dia 06.09.2016, por tempo indeterminado; 4º - Outros assuntos correlatos. 
Conceição - PB, 29.08.2016. Adaneu Bezerra de Souza  – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO INDICATIVO 
DE GREVE. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, 
inscrito no CNPJ –01.116.689/0001-87, por seu presidente infra-assinado, para cumprimento das 
exigências da Lei de Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos 
e privados, sócios e não sócios da base territorial deste sindicato para a Assembleia Geral Extra-
ordinária à ser realizada no próximo dia 01.09.2016 às 17h00 em 1ª convocação e não havendo 
quórum às 19h00 em 2ª convocação, tendo como local a Sede deste entidade, sito à Av. José 
Silveira, l03, 1º andar sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana– PB, para discussão e delibe-
ração da seguinte ordem do dia: 1º - Avaliação da Campanha Salarial 2016/2017; 2º - Avaliação da 
Proposta de reajuste apresentada pela FENABAN no dia 29/08; 3º - Indicativo de Greve - Deliberar 
pela paralisação das atividades laborais a partir das 00h00 do próximo dia 06.09.2016, por tempo 
indeterminado; 4º - Outros assuntos correlatos. Itabaiana - PB, 29.08.2016.  GLAUCO FONSECA 
DE MORAIS  – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO INDICATIVO 
DE GREVE. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape Região, 
inscrito no CNPJ – 00.774.440/0001-04, por seu presidente infra-assinado, para cumprimento das 
exigências da Lei de Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos e pri-
vados, sócios e não sócios da base territorial deste sindicato para a Assembleia Geral Extraordinária 
à ser realizada no próximo dia 01.09.2016 às 17h00 em 1ª convocação e não havendo quórum às 
19h00 em 2ª convocação, tendo como local a Sede deste entidade, sito à  Rua Professora Severina 
Ramos de Souza, 203, 1° andar, centro,CEP: 58.290-000,  Mamanguape – PB, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1º - Avaliação da Campanha Salarial 2016/2017; 2º - Ava-
liação da Proposta de reajuste apresentada pela FENABAN no dia 29/08; 3º - Indicativo de Greve 
- Deliberar pela paralisação das atividades laborais a partir das 00h00 do próximo dia 06.09.2016, 
por tempo indeterminado; 4º - Outros assuntos correlatos. ,  Mamanguape  - PB, 29.08.2016. Elário 
Martins Tomaz  – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CNPJ-00.774.440/0001-04-ASSEMBLÈIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: O PRESIDENTE  
DO SEEB DE MAMANGUAPE E REGIÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E DE ACORDO COM  
AS NORMAS ESTATUTÁRIAS DO SINDICATO, CONVOCA TODOS OS SEUS ASSOCIADOS PARA 
PARTICIPAREM DE UMA ASSEMBLÈIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO 
DIA 01/09/2016, AFIM DE DISCUTIREM A PROPOSTA DA FENABAN, CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL, BANCO DO BRASIL E BNB. A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO, 
SITUADA NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, Nº 64, 1º ANDAR, CENTRO, MAMANGUAPE-
-PB. EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 18:00 HORAS E NÃO HAVENDO QUORUN A ASSEMBLÉIA SERÁ 
REALIZADA EM  2ª CONVOCAÇÃO ÁS 20:00 HORAS. FICAM TODOS CONVOCADOS PARA 
ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS SEMPRE QUE HOUVER NOVAS PROPOSTAS, O 
SINDICATO INFORMA ATRAVÉS DE AVISOS DIA E HORA. MAMANGUAPE-PB, 30 DE AGOSTO 
DE 2016. ELÁRIO MARTINS TOMAZ-PRESIDENTE.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA. 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO INDICATIVO DE GRE-
VE. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa, inscrito no CNPJ 
–08.537.904/0001-62, por seu presidente infra-assinado, para cumprimento das exigências da Lei 
de Greve no. 7783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos e privados, sócios e 
não sócios da base territorial deste sindicato para a Assembleia Geral Extraordinária à ser realizada 
no próximo dia 01.09.2016 às 17h00 em 1ª convocação e não havendo quórum às 19h00 em 2ª 
convocação, tendo como local a Sede deste entidade, sito à  Rua. Cel. José Vicente, 22, 1° andar, 
centro, CEP: 58.800-005, Sousa– PB, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1º 
- Avaliação da Campanha Salarial 2016/2017; 2º - Avaliação da Proposta de reajuste apresentada 
pela FENABAN no dia 29/08; 3º - Indicativo de Greve - Deliberar pela paralisação das atividades 
laborais a partir das 00h00 do próximo dia 06.09.2016, por tempo indeterminado; 4º - Outros assuntos 
correlatos. Sousa - PB, 29.08.2016. Josélio Ramos – Presidente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licençade Instalação - LIpara implantação de Unidade de Recepção 
e Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer, situado na Quadra 15, do Loteamento Nossa 
Senhora da Conceição, no Bairro Renascer, no Município de Cabedelo /PB.Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986) 

VKRD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME – CNPJ/CPF Nº 13.513.760/0001-44. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1835/2016 em João Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Edificação Residencial com 04 (quatro) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
individual. Na(o) -  RUA PROJETADA, Nº 29 – LT. 16 - QD. 57 - LOT. N. S. DAS NEVES – CENTRO 
Município: CONDE – UF: PB.  Processo: 2016-004071/TEC/LO-2481.

E R N COMERCIAL LTDA, com CNPJ Nº 05.370.484/0001-84, localizada à Rua Governador Flavio 
Ribeiro Coutinho, 805, loja 0312, Manaíra, João Pessoa/PB, e que informa que foram extraviados talões 
de Notas Fiscais ao Consumidor, Serie D de números 0250 a 0300, de 01701 a 02000, 02151 a 02250. 
Conforme Certidão de Registro de Ocorrência Nº 02921.01.2016.1.91.000 datada 30 de Agosto de 2016.

JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA – CPF Nº 028.546.894-45, torna público que requereu a SE-
MABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença Publicidade Volante, para o Município 
de Bayeux – PB.

SEVERINO LUDOVICO DE A. JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 396.438.324-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2366/2016 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2016 – Prazo: 65 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante 
(FIAT UNO – PLACA OFA-8124/PB) Na(o) -  SANTA RITA E REGIÃO.  Município: - UF: PB.  Processo: 
2016-005988/TEC/AA-4217.

An1 construções e incorporações LTDA, CNPJ15.063.611/0001 56 torna público que requereu a Sema-
pa, secretaria do meio ambiente pesca e aquicultura de Cabedelo, a licença LO( licença de operação) 
para a operação de um imóvel residencial multifamiliar, situado na Rua: Djalma vilar Gusmão S/N, 
loteamento bela vista II cabedelo PB.

EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 067.949.914-89.  Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2238/2016 em João Pessoa, 25 de agosto de 2016 – Prazo: 67 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante Eleitoral (REBOQUE/MINITRIO – PLACA PDM-7798/PB) Na(o) -  JURIPIRANGA E REGIÃO  
Município: -  UF: PB. Processo: 2016-005588/TEC/AA-3921.

ELIOSVALDO BRANDÃO DA SILVA – CPF Nº 649.834.204-87, torna público que requereu a SEMABY 
- Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença Operacional, para Propaganda Eleitoral, situado 
na Rua Ana Nery, 119, Bayeux Paraíba.

CLAUDETE MEDEIROS OLIVEIRA – CPF Nº 025.289.974-18, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença LP e LI, para Claudete Medeiros Oliveira, situado na Rua 
Adalberto Pereira de Melo s/n, Valentina I, João Pessoa - PB.

JANDUIR DORNELAS A COSTA – CNPJ/CPF Nº 323.185.884-49 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental  nº 2361/2016 em 
João Pessoa, 29 de agosto de 2016 – Prazo: 65 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante (FOX 
– PLACA QFS-4289/PB) na Lucena e Região – Município: UF:PB. Processo: 2016-005898/TEC/AA-4140.
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