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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

28o Máx.
21o  Mín.

34o  Máx.
18o Mín.

36o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,296  (compra) R$ 3,298  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,280  (compra) R$ 3,470  (venda)
EURO   R$ 3,644  (compra) R$ 3,649   (venda)

l Alunas de escola estadual estão na final da Olimpíada de História. Página 7

l Eleição para presidência da Câmara tem 13 nomes confirmados. Página 13

l Quase 15 mil motoristas são multados por não acender o farol. Página 14

l Colisão entre trens na Itália deixa 25 mortos e vários feridos. Página 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Mais de 5 mil pessoas receberam atendimento no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa nos últimos 
seis meses em decorrência de acidentes de trânsito. Motociclistas são maioria entre os acidentados. PÁGInA 6

Vítimas do trânsito 
ocupam 50% de leitos

hospital de trauma da capital

Seis cidades da Grande 
João Pessoa realizam atividades 
comemorativas.  PÁGInA 18

Paraíba comemora
os 26 anos do ECA

Menos de 24 horas 
depois da tentativa de 
assalto que terminou 
com a morte de Marco-
ne Morais, dois homens 
foram detidos no bairro 
São José. PÁGInA 8

Polícia prende 
2 suspeitos de 
matar dono de 
posto em JP
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novos TEMPos Provisoriamente no comando da Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival Saraiva 
fala sobre o pedido de perdão do papa Francisco pelas injustiças contra os homossexuais. PÁGInA 5

Ação rápida

Policiais conduzem um dos dois acusados na Central de Polícia

No domingo, Belo venceu o Asa por 2 a 0

O Botafogo volta hoje a jogar 
no Almeidão, fortalecido depois 
da vitória contra o Asa pela Sé-
rie C do Brasileirão.  PÁGInA 21

Copa do Brasil: Belo 
enfrenta o Ceará

Esportes

Entre os contempla-
dos estão os servidores da 
Câmara dos Deputados e 
do Tribunal de Contas da 
União. PÁGInA 13

Senado aprova 
oito projetos 
de reajuste

SErvIdOr

baixa

baixa

11h13

23h56

1.8m

1.9m

ALTA

ALTA

05h02

17h38

0.9m

0.8m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Infância

Ricardo Coutinho inaugu-
rou Escola de Artes e Central 
de Beneficiamento.  PÁGInA 3

Governador entrega 
obras em Sapé

FOTO: José Marques/Secom-PB

Estado



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Há um consenso entre parlamen-
tares de várias tendências partidárias 
quanto à importância da eleição para 
a Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, que ocorrerá hoje à tarde: o pleito 
é o primeiro passo para que a Casa en-
contre, com a urgência que o momento 
exige, a sua estabilidade e a sua pacifi-
cação, após um sem-número de episó-
dios que terminaram por achincalhar 
o legislativo, quando da ocorrência de 
embates entre aos grupos leais ao ex-
-presidente Eduardo Cunha (PMDB) e 
aqueles contrários à sua permanência 
no comando da Câmara. Tais episódios 
transformaram os debates em Plená-
rio e, sobretudo, nas comissões per-
manentes em exercício de pugilismo e 
agressões verbais, que terminou por 
macular a imagem da Casa, inclusive 
em nível internacional.  

De fato, considerando este ponto 
de vista, a eleição de hoje é decisiva, de 
importância fundamental, notadamen-
te por que trará mais tranquilidade à 
Casa para seguir com a apreciação de 
matérias de importância para o país, 
sem questões de somenos que apenas 
interessam aos deputados e seus par-
tidos, não à população brasileira. Lem-
bremos que o debate sobre a perma-
nência ou não do polêmico Cunha como 
presidente demorou meses, fato este 
que aumentou o tensionamento entre 
as forças opositoras.

Embora seja um mandato tampão, 
já que em fevereiro do próximo ano ha-
verá nova eleição para a Mesa Direto-
ra, aquele que for eleito hoje terá uma 
tarefa espinhosa pela frente, e que me-
recerá, de sua parte, muita habilidade, 
desprendimento e prudência para es-
tancar as chamas da discórdia que, não 
raro, emergem dentro da Casa num áti-

mo de segundo. Há tempos não víamos 
um Congresso tão nervoso, de nervos 
tão à flor da pele, quanto este que aí 
está – até por que a atipicidade do mo-
mento, com um processo de impeach-
ment em avaliação, agrava a situação 
e dá mais combustível ao surgimento 
de animosidades. Um problema nessas 
poucas horas que antecedem a eleição 
– está marcada para iniciar às 16h – é o 
excesso de candidatos, a maioria inte-
grante da base do governo interino. Até 
o fechamento deste editorial, era 12 o 
número de parlamentares que havia 
formalizado candidatura à presidência 
da Câmara, afora outros dois que anun-
ciaram a intenção de concorrer ao plei-
to, mas ainda não tinham sido lançados, 
oficialmente, pelas suas siglas. Líderes 
de partidos afirmavam ontem, não sem 
razão, que o grande número de deputa-
dos da base na disputa teria a tendên-
cia de tumultuar o já conturbado am-
biente, e defendiam o diálogo para se 
encontrar um nome de consenso que 
afastasse essa possibilidade. Não con-
seguiram o intento. Porém, é possível 
que até o prazo final para a retirada do 
nome da urna eletrônica – exatamente 
às 11h de hoje – se consiga, ao menos, 
a redução do número de governistas 
que almejam chegar ao posto maior da 
Casa. Em que pese a transitoriedade do 
mandato em disputa, lembremos que 
ele dá ao titular a prerrogativa de ser o 
segundo na linha de sucessão, em caso 
de continuidade da gestão Temer. Esse 
aspecto, por si, lhe dá uma exposição 
maior para além do cargo em si, tor-
nando-o, potencialmente, uma lideran-
ça de alcance nacional. Não por acaso, 
portanto, existe mais de uma dezena 
de deputados querendo sentar à cadei-
ra esfriada  pela saída de Cunha.

Editorial

Necessária e decisiva
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COmO DEFENDER O quE ANtES ERA CRítICO?

Proposta que altera a Lei de 
Licitações foi aprovada ontem 
pela Comissão Especial para o 
Aprimoramento do Pacto Fe-
derativo do Senado. Permite 
a contratação temporária de 
pessoal nos convênios firma-
dos nas gestões estaduais e 
municipais, e nos ministérios, 
autarquias e fundações pú-
blicas, sem a necessidade de 
aumentar, indefinidamente, a 
folha de pessoal. A contratação 
terá validade, no máximo, até o 
fim do convênio.

Agora com sete partidos em 
seu arco de alianças – PDT, 
PT, PC do B, PT do B, PSL, PRP 
e PRTB –, a pré-candidatura 
de Adriano Galdino, em Cam-
pina Grande, se solidifica. 
Ontem, na adesão anuncia-
da pelos três últimos, ele 
disse que o PSB trabalha 
pelo apoio de outras siglas 
ao projeto exitoso que al-
meja implantar na cidade, 
nos moldes do que está fa-
zendo na Paraíba o governa-
dor Ricardo Coutinho.     

“A prefeitura aumentou 
a folha em mais de 1.200 
servidores de janeiro a 
abril, e num ano de cri-
se econômica. Sabe pra 
quê? Para que possa 
servir de cabo eleito-
ral”. Do pré-candidato 
a prefeito de Campina 
Grande, Arthur Bolinha 
(PPS), acusando a ges-
tão municipal de usar 
cargos comissionados 
para angariar votos nas 
eleições. 

ElEIÇÃO NA CâmARA: ExCESSO DE CANDIDAtOS tumultuA BASE
O colégio de líderes da Câmara dos Deputados está empenhado em impedir o acirramento de âni-
mos na base de sustentação do governo, por conta do elevado número de candidatos a presidente 
da Casa. Porém, para o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), esta “é uma operação difícil, construir 
um candidato de consenso, mas estamos tentando, pelo menos, reduzir de forma substancial o 
número de candidatos da base”.   

O governador Ricardo Coutinho (PSB), na inau-
guração da pavimentação da PB-011, que 
interliga o Distrito de Forte Velho, em Santa 
Rita, à BR 101, assegurou que o isolamento de 
comunidades na Paraíba, devido a falta de es-
tradas transitáveis, tem data para acabar: “Até 
o final do ano, todas as cidades da PB estarão 
ligadas por asfalto, não mais por estradas de 
barro”. Foi a 100ª rodovia entregue via Progra-
ma Caminhos da Paraíba.

FIm DO ISOlAmENtO
CAptAÇÃO IlíCItA DE CpFS

Não havia pânico

A custo, tentei aproveitar a sombra 
da tarde a leste da pracinha Tiradentes, 
de modo a proteger a filha enquanto 
eu providenciasse a liberação de um 
medicamento na central de atendimen-
to da Unimed. Às voltas com a artrite, 
melhor que ela esperasse no carro, em 
meio ao alegre frecheiro dos pombos 
em cima do xerém que algum santo de 
passarinho passara semeando.

As cadeiras, lá dentro, apareciam 
tomadas e a fila aglomerava em todo o 
corredor. O atendimento preferencial 
estava de não dar assento a uma octoge-
nária de muletas. Um conhecido desiste, 
mas sem deixar vaga, largando a fila du-
pla que se apertava entre as cadeiras. 

“Hoje não dá” – me diz caindo fora. 
Acompanho-o até o salão de en-

trada e procuro sentar-me para ver o 
que fazer.  Ótimas poltronas com um 
conjunto dando para a televisão. E apa-
rece o pior, o de todo dia, o de quase 
toda hora: o comerciante foi reagir e 
os bandidos, mesmo um deles balea-
do, dispararam-lhe dois tiros no peito. 
Não resistiu, conclui o policial, falando 
à porta do Trauma. E aparece a esposa 
num quadro que dispensa descrição, o 
pranto sufocado pelo abraço dos filhos 
e das amigas. 

Mas a tragédia, entre nós, não se ba-
nalizou ainda, como, desgraçadamente, 
mostra a “Veja” desta semana nas pági-
nas que dedica ao inferno do Rio: um 

corpo abandonado na rua a dois me-
tros da conversa normal de duas crian-
ças sentadas normalmente no meio-fio. 
Tudo tão corriqueiro. 

É o Rio de Janeiro, a cidade maravi-
lhosa de encantos mil. 

“Como é que as coisas andam por 
aí”- é a pergunta que sempre faço ao 
dr. Almério, paraense plantado desde 
1960 no melhor da Tijuca. E ali serena-
mente adaptado. /“Aqui vai tudo bem, 
como sempre”.

A guerra permanente das facções 
não altera a tranquila aposentadoria do 
dr. Almério, amizade do Rio que meu fi-
lho Fabiano me transferiu. 

Aqui, proporcionalmente, a guerra 
é a mesma. Mandacaru, fonte de ter-
nura do saudoso doutor Botto de Me-
nezes, virou Rocinha. A cidade cordial 
bateu as portas amedrontada. 

E mal fecha a cena da tevê, acode-
-me, rápido, o perigo a que deixei ex-
posta minha filha, deixando-a sozinha, 
longe de minha proteção num acos-
tamento de praça. Um longe que não 
chega a cem metros!  E volto em cima 
dos pés, o coração aos pulos, para, fe-
lizmente, reencontrá-la entretida com 
a sesta dos pombos. E imaginar que 
eles crianças foram criados soltos, bem 
soltos, indo a pé à escola, aprendendo  
a se autodeterminarem, sem deixar de 
chegarem na hora. Mas se não chegas-
sem, não havia pânico. 

E imaginar que eles crianças foram criados soltos, bem soltos, indo a pé à 
escola, aprendendo a se autodeterminarem, sem deixar de chegarem na hora.” 

Em política, defender o que antes se consi-
derava ruim e inoperante é uma tarefa árdua, 
para não dizer impossível. Refiro-me ao PMDB 
do ainda pré-candidato a prefeito de João Pes-
soa, Manoel Júnior. Caso se concretize a sua 
desistência e consequente indicação como 
pré-candidato a vice-prefeito na chapa de 
Luciano Cartaxo (PSD), como se especula na 
imprensa a partir da movimentação de suas 
lideranças nos bastidores, ele vai estar nessa 
situação. Até pouco tempo, o peemedebista 
não poupava a administração municipal. No 
auge dos debates sobre a instalação da CPI da Lagoa, por exemplo, insinuou que o suposto desvio 
de R$ 9,6 milhões na obra de revitalização do Parque Solon de Lucena, apontado pela Controladoria 
Geral da União (CGU), era um “caso de polícia”, e que, se eleito fosse para gerir a capital, mandaria 
realizar uma auditoria “para saber onde foram parar esses recursos”, pois não iria se “responsa-
bilizar por qualquer irregularidade da administração anterior”.  Noutra ocasião, o peemedebista 
afirmou, textualmente, que a população de João Pessoa não aguentava mais ver “tantos des-
mandos de um prefeito que não conseguiu governar o município adequadamente e, agora, quer 
mais quatro anos para tentar fazer alguma coisa”. Posteriormente, disse que faltava ao prefeito 
“aptidão para governar”, devido “à lerdeza e à morosidade na execução das obras públicas, mesmo 
tendo conveniado mais de R$ 1 bilhão de recursos do Governo Federal”. Essa avaliação vai mudar 
na possibilidade de o PMDB coligar-se ao PSD? Difícil seria justificar para a população o porquê, por 
uma adequação política de seu partido – caso isso ocorra, repitamos – de suas duras opiniões 
contra Cartaxo migrarem para o campo do elogio – ou do silêncio absoluto. Seria, no mínimo, um 
contrassenso, mesmo que ele decline da condição de pré-candidato a vice e indique outro nome.   

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Contrário à proibição de doações de 
empresas às campanhas eleitorais, 
prevista na nova legislação, o advo-
gado Fábio Maia, especialista em di-
reito eleitoral, acredita que a doação 
apenas por pessoa física pode gerar 
“a captação ilícita de CPFs por aqueles 
que estão mal intencionados”. Funcio-
naria assim: candidatos “que atuam 
à margem da lei”, fariam negociatas 
com CPFs “para tentarem legitimar o 
financiamento de suas campanhas”.

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Em Sapé, Ricardo inaugura escola de 
artes e centro para agricultura familiar

FOTOS: José Marques/Secom-PB

EMA vai oferecer aulas 
abordando diversos 
campos das artes

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
terça-feira (12), duas obras 
na cidade de Sapé: a Escola 
Municipal de Artes (EMA) 
e, em seguida, a Central de 
Beneficiamento e Comer-
cialização da Agricultura 
Familiar e Economia Soli-
dária. A EMA vai oferecer à 
população aulas e oficinas 
sobre os diversos campos 
da arte, além de realizar 
sessões de cinema com o 
Cine Clube Sapeense, en-
contros com o Clube do 
leitor e reuniões do Movi-
mento negro de Sapé.

“Esta escola vai ser 
um espaço de formação 
educacional e cultural de 
crianças e jovens da cidade 
de Sapé. Aqui eles terão a 
oportunidade de aprender 
diversas artes”, disse Ricar-
do Coutinho. 

A escola é voltada para 
alunos da rede pública e jo-
vens em situações de risco 
social e busca incentivar o 
interesse pela arte. A EMA 
oferecerá oficinas de balé 
clássico, dança contem-
porânea, teatro, violino e 
outros. “É importante que 
os municípios desenvol-
vam ações como esta que 
fazem com que a arte e a 
cultura cheguem ao acesso 
dos jovens. O Governo do 
Estado apoia e parabeniza 
a cidade por esta obra que 
é a realização de um desejo 
dos moradores”, comentou 
o secretário de Cultura, lau 
Siqueira.

De acordo com o secre-
tário de Educação, Cultura, 
Esporte e lazer de Sapé, 
Kildari André, a EMA vai 
promover a valorização da 
cultura local. “Precisamos 
dar o devido valor à educa-
ção e à cultura. É com muita 
alegria que trazemos mais 
uma ação para a população 
de Sapé. Em parceria com 
a Cidade Cristã, vamos ofe-
recer diversas atividades 

Sete prestações de 
contas anuais de Prefei-
turas e três de Câmaras 
de Vereadores com-
põem, em meio a outros 
processos, a pauta de jul-
gamentos do Tribunal de 
Contas da Paraíba para 
esta quarta-feira (13). A 
Corte ainda verificará, na 
ocasião, as contas dos En-
cargos Gerais da Secreta-
ria de Estado das Finan-
ças (exercício de 2014).

Terão as contas de 
2013 examinadas pelo 
TCE os prefeitos de 
Aroeiras (Mylton Domin-
gos de Aguiar Marques), 
Amparo (José Arnaldo 
da Silva), Serra Grande 
(Jairo Halley de Moura 
Cruz), São Sebastião de 
Lagoa de Roça (Maria 
do Socorro Cardoso) e 

Catingueira (Albino Félix 
de Sousa Neto).

Também, os prefei-
tos de Camalaú (Jacinto 
Bezerra da Silva) e Re-
mígio (Melchior Naelson 
Batista da Silva), exercí-
cio de 2014 nos dois úl-
timos casos. As Câmaras 
Municipais com presta-
ções de contas na pre-
sente pauta são as de 
Mataraca (2013), Solâ-
nea e Lucena (2014).

Presidido pelo con-
selheiro Arthur Cunha 
Lima, o Tribunal de Con-
tas do Estado reúne-
se, ordinariamente, às 
quartas-feiras, a partir 
das 9 horas, com aces-
so permitido ao público 
e transmissões ao vivo 
pela internet (www.por-
tal.tce.pb.gov.br).

TCE julga contas de 
dez gestores hoje

PREFEITURAS E CÂMARAS

A 2ª Câmara do Tribunal 
de Contas da Paraíba, reunida 
nessa terça-feira (12), julgou 
regular dois pregões presen-
ciais da Secretaria de Adminis-
tração do Estado destinando 
R$ 5,1 milhões para compra 
de material de consumo não 
perecível, e outros R$ 739 mil 
para aquisição de farinha de 
trigo e fermento. Os procedi-
mentos licitatórios, aprovados 
com ressalvas, destinaram-se 
ao atendimento de necessida-
des da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária.

Também foram conside-
rados regulares termos aditi-
vos contratuais de concorrên-
cia da Companhia Estadual de 
Habitação Popular, no valor de 
R$ 7,2 milhões, para conclu-
são de obras de 333 unidades 
habitacionais em Campina 
Grande;  e concorrência da Su-
plan para obras de drenagem 

urbana em João Pessoa, Cam-
pina Grande, e municípios do 
Brejo e Sertão do Estado.

O exame dos processos 
04326/14 e 05669/10 resul-
tou na aprovação unânime, 
com ressalvas, das prestações 
de contas anuais dos institutos 
de Previdência dos servidores 
dos municípios de Campina 
Grande (exercício 2014) e de 
Cabedelo (exercício 2010).

Concursos e pensões
Em meio à análise de atos 

de pessoal e de concursos, a 2ª 
Câmara julgou legais os atos 
de admissão de servidores 
aprovados em processo sele-
tivo do Tribunal de Justiça, e 
determinou o arquivamento 
do processo 10975/13, rela-
tivo a certame realizado pela 
Companhia de Processamen-
to de Dados da Paraíba para 
provimento de cargos, na área 

de informática, no seu quadro 
de servidores.

Ao votar pela legalidade 
dos atos e respectiva conces-
são do registro de mais de 
100 pedidos de aposentado-
rias e pensões para servido-
res públicos, ou seus depen-
dentes, a 2ª Câmara também 
concedeu prazo de 30 dias 
para que três institutos de 
Previdência – João Pessoa, 
Cabedelo e Cajazeiras – pro-
videnciem documentação 
complementar e regularizem 
situações pendentes em pro-
cessos de pensões e aposen-
tadorias sob análise.  

Participaram da sessão, 
que foi presidida pelo con-
selheiro Arnóbio Viana, o 
conselheiro nominando Di-
niz, e os conselheiros subs-
titutos Antônio Cláudio Silva 
Santos e Oscar Mamede San-
tiago Melo. Pelo Ministério 

Público de Contas atuou o 
subprocurador geral lucia-
no Andrade Farias.

A 2ª Câmara reúne-se, or-
dinariamente, às terças-feiras, a 
partir das 9 horas, com acesso 
permitido ao público e trans-
missões ao vivo pela internet 
(www.portal.tce.pb.gov.br).

Tribunal de Contas aprova dois 
processos de licitações do Estado

PREGÕES PRESENCIAIS

Os procedimen-
tos licitatórios 
destinaram-se 
ao atendimento 
de necessidades 
da Secretaria de 
Administração 
Penitenciária

ligadas ao campo da arte”, 
enfatizou.

“Vou estudar violino, 
percussão e teatro aqui na 
Escola Municipal de Artes, 
tudo de forma gratuita. isso 
é muito bom porque vai am-
pliar meus conhecimentos 
na área da arte”, comemo-
rou o aluno Mateus Sousa.

Agricultura familiar 
Após participar da 

inauguração da EMA, o go-
vernador entregou a Cen-
tral de Beneficiamento e 
Comercialização da Agricul-
tura Familiar e Economia 
Solidária, também em Sapé. 
O local vai fortalecer a rela-
ção produtor/consumidor, 
possibilitando o avanço do 
mercado institucional por 
meio das compras diretas 
de associações e coopera-
tivas dos trabalhadores da 
agricultura familiar. 

“É fundamental criar 
condições para facilitar a 
produção e o escoamento Central vai fortalecer as relações comerciais entre associações e cooperativas de agricultores

“É fundamental criar condições para facilitar a produção e o escoamento dos produtos da agricultura familiar”, disse o governador

dos produtos da agricultu-
ra familiar. Esse espaço faz 
parte dos avanços nessa 
área e vai ser uma espécie 
de central de negócios. Eu 
acredito na agricultura fa-

miliar e ao lado de parcei-
ros vamos fortalecer esta 
que é uma das áreas mais 
produtivas da Paraíba. Este 
empreendimento repre-
senta agregar valor, trans-

formar o produto em algo 
valorizado pela qualidade e 
organização que é oferecido 
ao consumidor. Parabéns 
por este momento, que aqui 
se torne referência na co-

mercialização dos produtos 
da agricultura familiar”, dis-
se o governador.

A central deve criar 
condições institucionais, 
mobilizar recursos finan-
ceiros, técnicos e políticos 
para estabelecer diretrizes 
e condições operacionais 
para os agricultores. Por 
meio dela, poderão ser fir-
madas parcerias e acordos 
com instituições públicas e 
privadas. 

Segundo a secretária 
executiva de Segurança Ali-
mentar e Economia Solidá-
ria, Ana Paula Almeida, essa 
é uma ação em parceria com 
vários órgãos do Governo 
Federal e Estadual que visa 
trabalhar com o beneficia-
mento e fortalecimento da 
agricultura familiar. “A gen-
te investiu cerca de R$ 400 
mil aqui na região, em equi-
pamentos e reforma deste 
prédio que estava abando-
nado, mas que agora está 
sendo inaugurado e entre-
gue à comunidade. Vamos 
trabalhar com 15 assenta-
mentos da reforma agrária 
e com mais de 400 agricul-
tores diretamente”, frisou.

“É uma satisfação parti-
cipar da inauguração desse 
espaço que foi construído 
através de parceria federal 
e estadual como uma al-
ternativa de organizar a 
produção dos agricultores 
familiares. Hoje esse sonho 
se torna realidade e é uma 
grande conquista para estes 
trabalhadores”, ressaltou o 
delegado do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
na Paraíba, Antônio Alves.

O agricultor luiz Da-
másio disse que a central 
vai valorizar e dar suporte 
ao trabalho dos agriculto-
res da região. “isso vai me-
lhorar demais a vida dos 
agricultores familiares de 
Sapé. Vai facilitar a comer-
cialização, produção e capa-
citação dos trabalhadores, 
com isso vamos nos unir e 
fortalecer a categoria. É um 
momento muito especial na 
nossa vida”, comemorou.
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Políticas

Paraibana aposta em composição de 
esquerda para presidir a Câmara

Em uma eleição com 
mais dez candidatos ofi-
ciais, a deputada federal 
Luiza Erundina (PSol-SP), 
paraibana de 81 anos, é a 
única que foge do tom ge-
ral e traz um discurso novo 
para o comando da Casa.

Com a sua inscrição 
no pleito, Erundina tam-
bém pode aproveitar o 
momento ruim que o Par-
tido dos Trabalhadores 
está vivendo na Câma-
ra para angariar apoio 
e, quem sabe, conseguir 
uma vitória inédita para 
o PSol, mesmo que seja 
para um “mandato-tam-
pão” de sete meses.

O PT está com dificul-
dades de recompor a força 
que já teve na Câmara dos 
Deputados. A legenda não 
lançou candidato para a 
eleição dessa quarta-fei-
ra (13) e chegou a cogitar 
apoiar o deputado Rodrigo 
Maia (RJ), do partido De-
mocratas, que votou a favor 
do processo de impeach-
ment contra a presidente 
eleita Dilma Rousseff.

Somente um rumor 
de um possível apoio ge-
rou um conflito até mes-
mo dentro do partido. A 
senadora Gleisi Hofmann 
(PT-PR) publicou um ví-
deo no seu Facebook para 
se posicionar publicamen-
te contra a orientação de 
voto em Rodrigo Maia.

“Não estou acompa-
nhando de perto as movi-
mentações e articulações 
sobre a sucessão na Câ-
mara dos Deputados, mas 
eu não consigo entender 

Victor Labaki
Da Revista Forum

Deputada federal pressiona 
o PT por uma união entre 
opositores ao governo

e muito menos concordar 
com o apoio da nossa ban-
cada, dos partidos de es-
querda, a uma candidatura 
do Democratas”, disse.

Gleisi entende que está 
na hora do PT reafirmar 
sua identidade e fazer uma 
composição da esquerda. 
“Mostrarmos que o que 
está acontecendo no nos-
so País é muito ruim para a 
democracia, para o Estado 
Democrático de Direito e 

para a conquista dos traba-
lhadores”, completou.

Quem também criticou 
um eventual apoio do PT 
ao DEM foi o ex-governa-
dor do Rio Grande do Sul, 
Tarso Genro. Ele escreveu 
uma carta aberta aos de-
putados da corrente Men-
sagem ao Partido pedindo 
para que eles ponham fim 
na aliança com golpistas e 
que adotem um “isolamen-
to digno”, fortalecendo 

candidaturas de esquerda.
Em uma reunião no 

fim da tarde da segunda-
feira (11) o PT deliberou 
que não vai apoiar candi-
datos que tenham votado a 
favor do impeachment de 
Dilma. Segundo a Folha de 
S.Paulo, o deputado José 
Guimarães (PT-CE) diz que 
um dos nomes cogitados é 
o do ex-ministro da Saúde 
Marcelo Castro (PMDB), 
contrário ao impeachment 

de Dilma. Porém a eleição 
é amanhã e há pouco tem-
po para uma articulação 
com toda a Câmara.

Jean Wyllys (RJ), de-
putado do PSol, também 
publicou um vídeo sobre o 
lançamento da candidatura 
de Erundina. Na tarde desta 
segunda, uma imagem com 
a mensagem “Jean Wyllys 
para a presidente da Câma-
ra” começou a circular nas 
redes sociais e foi replica- Leia mais na página 13

do por diversas pessoas e 
veículos de esquerda. Jean 
agradeceu ao apoio, mas 
fez questão de dizer que o 
partido optou pela candi-
datura de Erundina por ela 
ser mulher e que a depu-
tada representa integral-
mente suas propostas.

Erundina frisa que a 
Câmara dos Deputados 
nunca foi comandada por 
uma mulher. “Há mais de 
150 anos do Poder Legis-
lativo, nunca uma mulher 
presidiu esta Casa”, disse a 
deputada durante uma en-
trevista coletiva.

Um fato que pesa con-
tra Erundina é que ela 
também é pré-candidata 
à Prefeitura de São Paulo 
nas eleições de outubro 
deste ano. Suas propostas 
de campanha para a Câ-
mara dos Deputados são 
a Reforma Política, Refor-
ma Tributária e uma polí-
tica econômica diferente 
do ajuste fiscal em curso. 
Erundina também cita as 
minorias, principalmente 
as mulheres, e a defesa dos 
direitos humanos como 
um dos eixos principais de 
um possível mandato.

Deputado cobra 
solução para 
oferta de exames 
de cateterismo

O deputado Raoni Men-
des (DEM) cobrou providên-
cias da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa para o descaso no 
atendimento aos pacientes que 
necessitam da Saúde do Muni-
cípio. O parlamentar solicitou 
explicações da Rede Pública 
de Saúde que há mais de dois 
meses não está realizando exa-
mes de cateterismo através do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Raoni Mendes ressaltou 
que muitos pacientes que ne-
cessitam do exame têm que se 
deslocar para a Capital e não 
estão conseguindo realizar o 
procedimento. “É um absurdo 
o descaso com esses pacien-
tes. O exame custa muito caro 
e é importante que haja uma 
solução para atender a deman-
da”, disse o deputado. Pessoas 
que sofrem com problemas no 
coração no interior do estado 
também não conseguem reali-
zar o exames na Capital.

De acordo com os médi-
cos, o valor repassado pelo SUS 
é o mesmo há quase dez anos 
e esse valor não cobre nem os 
custos. Antes eram realizados 
em média 220 exames em João 
Pessoa.  Hoje, este numero é 
quase zero. 

O vereador Zezinho Bo-
tafogo (PSB) teve aprovado 
um Projeto de Lei (PL) de sua 
autoria que declara patrimô-
nio cultural os campos de fu-
tebol no âmbito do município 
de João Pessoa. O objetivo da 
propositura é a preservação 
da cultura e dos espaços de 
socialização que ainda restam 
na capital. 

“É fato que esses cam-
pos são locais de convivência 
sadia, e que muitos jovens, 
sobretudo os mais carentes, 
encontram nesses equipa-
mentos esportivos a alegria 
que, às vezes, a vida lhes co-
bra. Quem pratica esportes 
comumente deixa de lado 
drogas e tantos outros meca-
nismos sedutores na socieda-
de”, enfatizou Zezinho.

Ainda conforme a justifi-
cativa do parlamentar, quan-
to mais oportunidades forem 
oferecidas aos jovens, maio-
res as chances de se tornarem 
adultos comprometidos com 
a sociedade. Daí o interesse 
na manutenção dos campos 
de futebol, para que, cada vez 
mais, de uma forma ou de 
outra, ajudem esses jovens a 
crescerem como cidadãos.

Campos de futebol poderão ser 
declarados patrimônio cultural

 EM JOÃO PESSOA

Dann Barbosa
Do portal ParaibaJa

O vereador Renato 
Martins (PSB) denun-
ciou na tarde dessa 
terça-feira (12), que a 
Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) 
estaria perseguindo 
ele e sua equipe, fisca-
lizando inclusive seus 
perfis pessoais nas re-
des sociais. De acor-
do com o parlamen-
tar, um funcionário 
da Autarquia Especial 
Municipal de Limpe-
za Urbana (Emlur) foi 
ameaçado ser demi-
tido do órgão devido 
permitir ser fotogra-
fado com o socialista. 
O parlamentar ainda 
destacou que venceu 
no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) uma 
ação onde o grupo do 
prefeito Luciano Car-
taxo (PSD) o processou 
por propaganda elei-
toral antecipada.

“O grupo Cartaxis-
ta baseado em fotos 

no meu face e no da 
companheira Cida, nos 
processou por progan-
da antecipada. Um ato 
desesperado no qual 
perderam no TRE. Esse 
mesmo grupo olhando 
fotos das visitas de nos-
so mandato no sába-
do, quis ontem demitir 
um agente de limpeza 
da Emlur, já no perío-
do de proteção da lei 
eleitoral, ato bandido 
contra trabalhadores 
mais frágeis da base 
da pirâmide social. Ao 
verem que perderiam 
no TRE, ‘recuaram’ e 
o transferiram de tur-
ma para o arrastão. O 
TRE, logo saberá assim 
como o MP já sabe, 
que essa perseguição 
política é crime. E la 
venceremos novamen-
te, aguardem. Todos 
da Emlur sabem como 
agir em caso de trans-
gressão da lei eleitoral. 
Eles têm o direito de 
decidir livremente de 
que lado estão”, co-
mentou.

Vereador denuncia 
retaliação da PMJP 

CONTRA SERVIDORES

“Há mais de 
150 anos 
do Poder 
Legislativo, 
nunca uma 
mulher presidiu 
esta Casa”, 
disse a deputada 
Luiza Erundina

FOTO: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Deputada federal Luiza Erundina é a única entre os candidatos à presidência da Câmara com discurso progressista e renovado

Objetivo da proposta do vereador é preservar a cultura nos espaços

A iniciativa do socialis-
ta ganha respaldo jurídico 
na Constituição Federal, em 
seu artigo 216, onde se en-
contra o conceito do patri-
mônio cultural brasileiro: 
“Entende-se por Patrimônio 
Cultural os bens de natu-
reza material e imaterial, 
tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, 
à ação, à memória dos dife-
rentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: formas 
de expressão; os modos de 
criar, fazer e viver; as cria-

ções científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, ob-
jetos, documentos, edifica-
ções e demais espaços des-
tinados às manifestações 
artísticoculturais; os conjun-
tos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artís-
tico, arqueológico, paleonto-
lógico, ecológico e científico”.

Zezinho Botafogo decla-
rou: “Por conta da especulação 
imobiliária, é cada vez mais di-
fícil encontrarmos áreas livres 
dentro do município para im-
plantação de campos de fute-
bol, o que faz com que valorize-
mos ainda mais esses espaços”.



Trauma-JP atende mais de 
5 mil vítimas de acidentes 
de trânsito em seis meses
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Administrador apostólico 
disse que não vai intervir 
na política da Paraíba

Dom Genival assume Arquidiocese
novo gesTor na igreJa

O administrador apostó-
lico da Arquidiocese da Pa-
raíba, Dom Genival Saraiva de 
França, 78 anos, que assumiu 
a gestão depois que o pedi-
do de renúncia de Dom Aldo 
Pagotto foi aceito pelo papa 
Francisco na última quarta-
feira (6), recebeu a imprensa 
na manhã de ontem no Pa-
lácio do Bispo, no Centro de 
João Pessoa, e afirmou que 
não vai intervir na política da 
Paraíba, seguindo a prática 
que Dom Aldo adotou. 

No que diz respeito às 
declarações de Dom Aldo à 
revista Veja sobre pedofilia, 
Dom Genival afirmou que ele 
vem passando por um mo-
mento de sofrimento, mas 
preferiu não comentar as pa-
lavras dele porque seu foco é 
preparar a Arquidiocese da 
Paraíba para receber o novo 
arcebispo que deverá ser 
anunciado sem muita demo-
ra pelo pontífice.  

Dom Genival disse que 
foi uma surpresa substituir 
Dom Aldo sem que ele ter-
minasse sua missão à frente 
da Arquidiocese da Paraíba. 
Porém, ele encontrou suas 
razões no plano da saúde 
que cria uma situação pes-
soal difícil. O administrador 
da Arquidiocese disse que 
nunca pensou em adminis-
trar a função nessa situação, 
mas que é um servidor. “Não 
posso falar de orgulho, por-
que orgulho não é virtude, 
mas me sinto bem em estar 
próximo aos paraibanos, aju-
dando todos a viverem sua 
fé situada numa experiência 
do cotidiano, e digo que me 
sinto feliz quando posso pra-
ticar o bem”.

Sobre as declarações 

do papa Francisco afirman-
do que a Igreja tem que 
pedir desculpa aos homos-
sexuais, Dom Genival disse 
que essa atitude vai além 
de desculpas, é de perdão. 
"O perdão tem uma dimen-
são mais profunda do que 
as desculpas. Quando pisa-
mos no pé de uma pessoa a 
gente pede desculpas, mas 
se eu atingir o seu ser, isso 
é mais profundo, aí atingi-
mos sua mente e seu cora-
ção, e a Igreja reconhece 
que pecou por pensamento, 
palavras e obras. Eu posso 
pecar contra o próximo sem 
dizer uma palavra. Posso 
ter uma agressão verbal ou 
silenciosa. Se eu digo a você 
bom-dia e você não respon-
de, seu silêncio foi uma 
agressão. Então o papa 
Francisco faz essa leitura 
humana e de espiritualida-
de exemplar", explicou.

Quanto às declarações de 
Dom Aldo à revista Veja sobre 
pedofilia, ele observou que faz 
uma leitura puramente jorna-
lística. “Eu respeito o que Dom 
Aldo disse pela razão que ele 
encontrou pra dizer. Mas minha 
forma de me respeitar é não 
me pronunciar, porque não te-
nho elementos para fazer uma 
decodificação contextualizando 
o pensamento dele. Eu tenho 
encontrado Dom Aldo pessoal-
mente, que vem vivendo esse 
momento de sofrimento, afinal, 
ninguém é neutro, ninguém é 
uma parede fria. O ser humano 
não é impermeável. De minha 
parte não vou intervir nas decla-
rações dele, até porque eu vim 
para construir. O foco é preparar 

a Arquidiocese para receber o 
novo arcebispo”, destacou.

Falando sobre o seu posicio-
namento sobre política, Dom Ge-
nival afirmou que será exatamen-
te como rege as normas da igreja 
e explicou que um diácono perma-
nente pode se candidatar a cargos 
eletivos conforme sua opção. Já 
um sacerdote ou um bispo não 
pode se inscrever em partidos po-
líticos e, se o fizer, deve deixar as 
funções que exerce. 

Para Dom Genival, a Igreja 
está bem mais próxima dos fiéis 
depois que o papa Francisco as-
sumiu o comando, porque come-
çou a sair dos templos e dos pa-
lácios para anunciar o evangelho 
junto dos cristãos.

Ele disse que sua função é 

acompanhar o processo que 
passou a existir com a renún-
cia de Dom Aldo até a data da 
posse do novo arcebispo. “Na 
verdade, não posso antecipar 
quando será essa nomeação, 
porque o processo está se ini-
ciando, mas informo que não 
vou ficar por um longo perío-
do, até porque no ministério do 
papa Francisco as coisas andam 
com uma certa agilidade”, afir-
mou Dom Genival.

A mensagem que ele deixa 
aos paraibanos é que o amor de 
Deus esteja sempre na vida e no 
coração de todos. “E que a gen-
te tenha sensibilidade e respeito 
com o próximo, porque a violên-
cia nos entristece e causa dores 
profundas nas famílias”, concluiu. 

“assumi para construir e receber o novo arcebispo”

FotoS: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Dom Genival afirmou que foi uma 
surpresa substituir Dom Aldo sem 
que ele terminasse sua missão à 
frente da Arquidiocese da Paraíba 

O corpo do empresário e co-
municador paraibano Humber-
to Flávio Rabello foi sepultado 
na tarde de ontem no Cemitério 
Parque das Acácias, no bairro do 
José Américo, em João Pessoa. O 
velório aconteceu na Central de 
Velórios Morada da Paz, no bair-
ro de Jaguaribe. Neno Rabello 
era divorciado e deixa três filhos 
e quatro netos.

O jornalista tinha 62 anos e, 
segundo a família, sofreu um in-
farto fulminante quando estava 
em seu apartamento, no bairro 
de Manaíra na noite de segunda-
feira. Ele nasceu em João Pessoa 
no dia 10 de novembro de 1953, 
era irmão do jornalista Gerardo 
Rabello e foi diretor presidente 
da revista A Semana. 

Deficiente visual, Neno se 
preparava para lançar no dia 2 
de agosto o livro “Ponto de Vista. 
Crônicas de um Cego que vê”. 

Filho de Humberto Lins Ra-
bello e Adylla Rocha Rabello, 
Neno Rabelo era formado em 
Administração de Empresas. Até 
1992 foi empresário do setor imo-
biliário, quando então resolveu 

entrar no ramo da comunicação, 
atuando na gestão de vários veí-
culos. 

Em sua trajetória na co-
municação, foi diretor da Rá-
dio Arapuan FM e comandou 
o departamento comercial dos 
Diários Associados na Paraíba – 
jornais, rádios e televisão. Afas-
tou-se dos Diários Associados 
para entrar no mundo das pu-
blicações na Paraíba, com a re-
vista A Semana, lançada em 14 
de maio de 1999, com uma linha 
editorial focada no tripé políti-
ca, economia e comportamento.

início
Aos 19 anos de idade, Neno 

fundou a Gomes Rabello Em-
preendimentos Imobiliários Ltda., 
empresa do ramo imobiliário na 
qual manteve participação acio-
nária até 1982. Em seguida, assu-
miu a direção comercial da Usina 
Santana e da Cerâmica São Luiz, 
todos do Grupo Assunção Santia-
go, no Estado do Piauí.

Voltando à Paraíba, nova-
mente passou a atuar no ramo 
imobiliário, quando assumiu a 
administração da Casa Consulto-
ria Imobiliária e da Real Adminis-
tradora de Bens.

Corpo de Neno Rabello é sepultado no Parque das Acácias
vÍTiMa De inFarTo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Amigos e familiares velaram o corpo do empresário, ontem, na Central de Velórios Morada da Paz, em Jaguaribe
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Trauma-JP atende mais de 5 mil 
vítimas de acidentes em seis meses
Acidentes envolvendo 
motos resultam em 700 
atendimentos por mês

Os acidentes de trânsi-
to envolvendo motociclistas 
continuam sendo o principal 
motivo de atendimento no 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena. Segundo 
dados do setor de Estatística 
da unidade hospitalar,  foram 
registrados no primeiro se-
mestre deste ano 3.792 aten-
dimentos, uma média de 700 
por mês. Em segundo lugar 
estão as vítimas de atropela-
mento, com 485 casos, segui-
das pelas de automóvel, com 
464 entradas.  Já com relação  
aos acidentes com bicicleta, os 
registros apontam para 244,  e 
os referentes a ônibus somam 
33, totalizando mais de  5.000 
vítimas em seis meses.

De acordo com a dire-
tora-geral da instituição de 
saúde, Sabrina Bernardes, 
mais de 50% dos leitos estão 
ocupados por esses pacien-
tes. Dentre os traumas oca-
sionados pelos acidentes de 
moto, o politraumatismo é o 
mais recorrente, em seguida 
está Trauma Crânio-Encefá-
lico (TCE), fraturas no fêmur 
e clavícula. “Dependendo  da 
gravidade do acidente, a víti-
ma pode ficar internada por 
meses, adquirir sequelas, ter 
membros amputados e, em 
último caso, perder a vida”, 
explicou.

Sabrina enfatizou que a 
realidade brasileira mostra 
que muitos ainda têm o pen-
samento de achar que a con-
sequência maior de infringir 

as leis de trânsito é apenas o 
valor da multa, quando a rea-
lidade deveria ser outra, a de 
entender que desrespeitar as 
leis de trânsito é colocar a sua 
vida e a de outras pessoas em 
risco. “Mesmo com leis mais 
rígidas, fiscalizações das ins-
tituições responsáveis e cam-
panhas de conscientização 
constantes, os acidentes de 
trânsito continuam entre as 
principais causas de morte 
no País”, relatou. 

O ortopedista do com-
plexo hospitalar, Felipe Sena, 
falou sobre as sequelas mais 
frequentes causadas por es-
ses tipos de ocorrências. “As 
consequências para as ví-
timas de acidente de moto, 
automóvel e atropelamento 
estão relacionadas à fratura, 
luxação, lesão tendinosa e de 
nervos e também perda de 
pele, gerando incapacidade 
para o trabalho, levando-
-as ao afastamento por um 
período de três meses a um 
ano”, ressaltou.

Além de fraturas, muitos 
acidentes atingem coluna e 
cabeça, provocando sérios 
problemas e até a morte. O 
neurocirurgião da unidade 
hospitalar, Emerson Magno, 
chamou a atenção para com-
plicações graves por causa da 
falta de uso do capacete. “As 
lesões mais impactantes são 
decorrentes da ausência do 
item de segurança, resultan-
do em Traumatismo Crânio 
Encefálico (TCE), tornando a 
vítima paraplégica ou tetra-
plégica, e ainda pode com-
prometer a fala e o compor-
tamento”, frisou.

A dona de casa Mirian 

Pereira da Cunha falou so-
bre o atropelamento que 
vitimou o filho e o marido, 
no último fim de semana, na 
cidade de Bananeiras. “No 
domingo (10), eu, meu es-
poso e o nosso filho de cin-
co anos vínhamos de uma 
festa de aniversário na casa 
de nossa comadre. Quan-
do atravessamos a rua, um 
carro em alta velocidade 
veio em nossa direção e nos 
acertou em cheio.  Meu ma-
rido e a nossa criança foram 

socorridos imediatamente 
para o Hospital de Trauma 
de João Pessoa.  Meu es-
poso foi submetido a uma 
cirurgia de urgência e está 
interno na UTI, enquanto o 
meu pequeno encontra-se  
na Pediatria. Graças a Deus 
que o hospital  existe, pois 
em outro local eles não 
teriam chance. De acordo 
com informações, o moto-
rista que atropelou a mi-
nha família estava embria-
gado”, destacou. 

Perfil
O Hospital de Emergên-

cia e Trauma é referência em 
atendimento de casos de ur-
gência e emergência de mé-
dia e alta complexidade, tais 
como:   trauma (acidentes e 
desastres), violência (física e 
sexual), queimadura, choque 
e doenças clínicas em suas fa-
ses agudas - Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC), e hemor-
ragia digestiva. No que diz 
respeito a acidentes de trân-
sito, em 2015 atendeu mais 

de 10 mil pessoas e   realizou 
cerca de 23 mil procedimen-
tos cirúrgicos.

Causas
Conforme pesquisa pu-

blicada no Portal do Trânsito 
Brasileiro, as principais cau-
sas de acidentes de trânsito 
estão ligadas à imprudência 
do motorista, excesso de ve-
locidade, desrespeito à sina-
lização, ingestão de bebidas 
alcoólicas e ultrapassagens 
indevidas.

Hospital de Trauma de João Pessoa é referência em atendimento de casos de urgência e emergência de média e alta complexidade

Polícia prende 
dois acusados 
de planejar 
homicídios 

Policiais militares da 
6ª Companhia do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) prenderam, na noite 
de segunda-feira (11), dois 
homens por porte ilegal de 
arma no município de Patos. 
Após uma denúncia feita ao 
190, que informou que dois 
homens em uma motocicleta 
de cor preta estariam trafe-
gando próximo ao Hospital 
São Francisco, no Centro da 
cidade, em atitude suspeita 
e que poderiam estar plane-
jando um assalto

A equipe do Bope reali-
zou rondas e conseguiu loca-
lizar a dupla próximo ao anti-
go cinema do município. Com 
os homens de 20 e 19 anos, 
os policiais apreenderam um 
revólver calibre 38 com mu-
nições do mesmo calibre.

Segundo os policiais que 
participaram da ação, duran-
te a prisão um dos detidos 
confessou que não iria co-
meter assalto, mas estava em 
busca de um inimigo o qual 
pretendiam matar. “O garupa 
disse que estava procurando 
um desafeto e que não tinha 
nenhum envolvimento com 
roubo, mas que pretendia ti-
rar a vida desse suposto ini-
migo”, relatou o sargento Lu-
ciano, comandante da equipe 
que efetuou a prisão.

A dupla foi conduzida 
para a Delegacia de Polícia do 
município juntamente com a 
arma apreendida.

Homem que 
teria estuprado 
enteada tem 
prisão decretada

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do trabalho de 
policiais lotados na cidade 
de Pedras de Fogo, no Lito-
ral Sul do Estado, prendeu 
na noite de segunda-feira 
(11), Severino Pedro da Sil-
va, 37 anos. Ele é suspeito 
de estuprar a enteada de 
12 anos. 

De acordo com a dele-
gada Rubenita Nóbrega, que 
coordenou as investigações, 
o Conselho Tutelar pro-
curou a Polícia Civil para 
denunciar Severino, que, 
segundo depoimento, abu-
sava da jovem desde que ela 
tinha 9 anos. “A irmã da ví-
tima, hoje com 17 anos, foi 
quem procurou o Conselho 
primeiramente, fazendo 
com que o caso chegasse à 
delegacia. A vítima foi ou-
vida e confirmou os abu-
sos, afirmando que ele fazia 
ameaças a ela e a mãe, que 
não sabia dos fatos, caso 
elas denunciassem ele para 
a polícia.  Com essas infor-
mações, pedimos a prisão 
preventiva do suspeito, que 
foi deferida pelo Poder Ju-
diciário”, explicou a autori-
dade policial. 

Severino confessou o 
crime e foi preso no mo-
mento em que chegava ao 
trabalho, no Centro da cida-
de. Ele foi conduzido à de-
legacia de Pedras de Fogo, 
de onde será encaminhado 
para unidade prisional. 

Suspeito de aplicar golpes na capital é preso
O trabalho de repres-

são qualificada realizado 
pela Polícia Civil da Paraíba 
contra a prática de fraudes 
em João Pessoa resultou na 
prisão de Erick Ricardo Ri-
beiro da Silva, 39 anos, na 
segunda-feira (11). Segundo 
a Delegacia de Defraudações 
e Falsificações (DDF) da ca-
pital, responsável pela ação, 
ele é suspeito de utilização 
criminosa do nome de uma 
empresa de energia elétrica 
para realizar falsos contratos 
de prestação de serviço.

O delegado titular da 
unidade especializada, Lucas 
Sá, explicou que Erick agia há 
pelo menos dois anos e cobra-
va a quantia de R$ 3 mil pelos 

serviços prestados e chegava 
a emitir recibos em nome de 
empresas de grande porte. “O 
suspeito informava como tele-
fone de contato o seu número 
pessoal e colocava nos recibos 
um número de SAC incorreto, 
de maneira que as vítimas não 
tinham como questionar os 
serviços prestados de manei-
ra inadequada e não tinham 
como comunicar as fraudes 
às empresas. Ele foi preso em 
flagrante pelos crimes de este-
lionato e falsidade ideológica 
e permanecerá na Central de 
Polícia Civil, aguardando au-
diência de custódia”, afirmou 
o policial. 

Lucas Sá ainda acrescen-
tou que a equipe da delegacia 

começou a investigar o sus-
peito há aproximadamente 
um mês, em virtude de um 
contrato de prestação de ser-
viços firmado com um con-
domínio situado no bairro 
Cabo Branco. “O condomínio 
desconfiou da documentação 
apresentada e procurou a 
DDF para comunicar os fatos. 
Confirmou-se, ainda, que o 
suspeito não possui endereço 
fixo e que se mudava frequen-
temente de residência, em 
virtude de vários questiona-
mentos que vinha sofrendo, 
pelos serviços não realizados 
ou realizados de maneira ina-
dequada”, disse o delegado.

Erick ainda utilizava o 
nome das empresas para ga-

nhar credibilidade e dar se-
guimento às negociações, emi-
tindo recibos, orçamentos em 
nome das empresas de ele-
tricidade, obtendo valores de 
maneira fraudulenta, sem que 
houvesse prestação de servi-
ços. Existem também suspei-
tas de que ele atue junto com 
outras pessoas, desviando 
equipamentos e materiais elé-
tricos. “Assim, as investigações 
serão direcionadas, também, 
para a identificação de outros 
possíveis envolvidos e bene-
ficiados por estas condutas, e 
para a identificação de outras 
vítimas. Qualquer denúncia 
pode ser encaminhada pela 
população ao Disque Denún-
cia - 197”, finalizou Lucas Sá. 

FALSOS CONTRATOS

Trio é detido por roubo e tráfico de drogas
As Polícias Civil e Militar 

da Paraíba realizaram, na ma-
nhã de ontem, no município 
de Pirpirituba uma ação con-
tra o tráfico de drogas, porte 
ilegal de arma de fogo e cri-
mes patrimoniais na região do 
Brejo paraibano. Três pessoas 
foram presas em flagrante. 

Durante a operação poli-
cial, foram apreendidas uma 
espingarda e entorpecentes. 
A investigação foi iniciada 
após a polícia receber in-
formações sobre as ações 
criminosas do trio, via o nú-
mero 197 – Disque Denúncia 
da Secretaria de Segurança 

e Defesa Social da Paraíba 
(Seds). “Nós começamos as 
investigações após receber 
relato de que os presos ti-
nham várias participações 
em delitos, desde o tráfico 
de drogas até a ocorrência de 
roubos na região do Brejo”, 
disse o delegado da 8ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Guarabira, Ricardo Sena, 
acrescentando que o trio 
possuía ligações com outras 
pessoas do Estado do Rio 
Grande do Norte (RN), local 
para onde mandavam mo-
tocicletas roubadas na Zona 
Rural de municípios do Brejo 

paraibano para serem vendi-
das ou negociadas em troca 
de entorpecentes. 

Foram presos: Renato 
da Silva Cabral, Adriano da 
Silva e Edson Anízio Felipe. 
Eles foram encaminhados 
para a sede da 8ª Delegacia 
Seccional, onde prestaram 
depoimento e em seguida 
foram levados para unidades 
prisionais do Estado. 

Espingarda calibre 12 
A Polícia Militar prendeu 

um homem com uma espin-
garda calibre 12, na manhã 
de ontem, no bairro Alto do 

Mateus, em João Pessoa. Ao 
realizarem rondas no bairro 
Alto do Mateus, policiais mi-
litares da Força Tática do 1º 
BPM verificaram um homem 
em frente a uma residência 
em atitude suspeita, que ao 
visualizar a guarnição tentou 
empreender fuga, mas sem 
sucesso. Ao interceptá-lo, os 
policiais realizaram a aborda-
gem e com ele foi encontrada 
uma espingarda calibre 12. 

O suspeito e o material 
apreendido foram condu-
zidos para a Central de Fla-
grantes, no bairro do Geisel, 
na capital.

EM PIRPIRITUBA

Foto: ortilo Antônio
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Alunas de escola estadual estão 
na final da Olimpíada de História
Estudantes de Mangabeira 
concorreram com mais de 
10 mil equipes no Brasil

Três alunas do 3º ano do 
Ensino Médio da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio Estudante Rebeca 
Cristina, em Mangabeira VII, 
foram classificadas como 
finalistas da 8ª edição da 
Olimpíada Nacional em His-
tória do Brasil. Dentre mais 
de 10.600 equipes de todo o 
Brasil, entre escolas públicas 
estaduais, municipais, priva-
das e institutos federais de 
todo o País, as meninas fica-
ram na posição 275. A final 
será realizada nos dias 20 e 
21 de agosto, em Campinas, 
São Paulo.

O nome da equipe fina-
lista é “As Elizabeths”, esco-
lhido em homenagem a Eliza-
beth Teixeira, líder das Ligas 
Camponesas da cidade de 

Sapé. Compõem a equipe, as 
estudantes Eunice Rachel, Sa-
mantha Duarte e Alice Soares. 
Elas tentam desde o ano de 
2012, esta classificação iné-
dita para o Estado. Para isso, 
se empenharam com muita 
força de vontade, determina-
ção e perseverança, até que, 
neste ano, conseguiram. A 
luta, agora, é pela conquista 
da medalha de ouro. 

Formato original
A Olimpíada Nacional 

em História do Brasil come-
çou em 2009, e tem sido um 
grande sucesso entre alunos 
e professores de todo o País. 
Elaborada pelo Departamen-
to de História da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp), esta iniciativa 
firmou-se no cenário educa-
cional como uma proposta 
inovadora de estudo consis-
tente de História.

A Olimpíada é realiza-

da por equipes compostas 
por quatro pessoas: três es-
tudantes (8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e qual-
quer ano do Ensino Médio) 
e o professor de História da 
escola. As cinco fases onli-
ne duram uma semana cada 
uma e as respostas são ob-
tidas pelos participantes 
por meio do debate com os 
colegas de equipe, pesquisa 
em livros, internet e com os 
professores.

Desde a primeira edição 
existe uma fase final para, 
no mínimo, 800 finalistas, 
que vão até a Universidade 
Estadual de Campinas onde 
realizam uma prova disser-
tativa e aguardam o resul-
tado e entrega de medalhas, 
logo no dia seguinte. Nesta 
oportunidade, eles se conhe-
cem e se confraternizam com 
estudantes e professores de 
História de todos os Estados 
do Brasil.

Muito embora existam 
leis que garantam a prática 
do exercício legal dos guias 
de turismo, profissionais des-
sa categoria estão sendo pre-
judicados em João Pessoa por 
conta da falta da fiscalização 
nos transportes turísticos. 
Conforme a Lei Geral do Tu-
rismo (Lei Federal nº 11.771 
de 17/09/2008), Lei do Guia 
de Turismo (Lei 8.263 de 
28/01/1993) e (Decreto nº 
946 de 01/10/1993), que dis-
põem sobre a regulamenta-
ção do serviço de transporte 
turístico, cabe ao Ministério 
do Turismo atuar, juntamente 
com órgãos competentes, na 
fiscalização.

Em João Pessoa existe 
o Decreto Lei Municipal nº 
6.795, de autoria do então 
prefeito de João Pessoa Ri-
cardo Coutinho, determi-
nando que todo o veículo de 
turismo circulando na cidade 
tenha obrigatoriamente um 
guia de turismo local creden-
ciado junto ao Ministério do 
Turismo. O fato é que a lei 
não vem sendo respeitada 
e diversos profissionais es-
tão sendo prejudicados. “Os 
guias de turismo que estão 
sem trabalho procuraram o 
que existe de legal para exer-

cerem sua profissão”, revelou 
o guia Marcus Alencar.

Diante desse impasse, 
os profissionais se uniram e 
decidiram formar um grupo 
nas redes sociais denomina-
do de “Mudanças Guias”, onde 
é feita uma fiscalização, que 
já resultou na constatação 
de cerca de 15 pessoas sem 
formação atuando no mer-
cado como guia de turismo. 
Conforme o guia José Paulo 
Moura, credenciado na for-
ma legal desde 2010, a ação 
visa coibir o exercício ilegal 
da profissão. “Conforme a lei, 
todos os transportes de tu-
rismo que circularem dentro 
de João Pessoa devem ter um 
guia de turismo local e devi-
damente credenciado junto 
ao MTur para fazer os pas-
seios”, explicou.

O presidente do Sindicato 
dos Guias de Turismo da Pa-
raíba (Singtur/PB), Genilton 
Pessoa, atribui o problema 
ao Ministério do Turismo. “O 
sindicato até tem conseguido 
realizar algumas fiscalizações 
com apoio de vários órgãos 
da gestão pública, a exemplo 
da PBTur, Setur, Polícia Mili-
tar, Semob e Polícia Civil, po-
rém, não temos como realizar 
com muita frequência.  Esse 
ato realizado isoladamente 
por alguns guias de turismo 
demonstra a falta de respeito 

do Ministério do Turismo com 
a nossa categoria”. Conforme 
ele, existem várias legislações 
sobre os serviços turísticos 
no Brasil. “A portaria 311 é a 
ferramenta certa para coibir 
o desserviço na área do turis-
mo, portanto, o próprio Minis-
tério do Turismo alega não ter 
agentes para por em prática a 
citada portaria”.

Por fim, ele disse que o 
Singtur apoia a ação dos pro-
fissionais. “O Sindicato apoia 
essa ação e esperamos que 
com isso o gestor público en-
tenda que o guia de turismo 
precisa ter seu espaço respei-
tado”, destacou. 

Na Paraíba existem 407 
profissionais devidamente 
qualificados e cadastrados 
junto ao Ministério do Turis-
mo e PBTur para exercerem 
legalmente a profissão de 
guia de turismo. 

Conforme o artigo 1º do 
Decreto 946, é considerado 
guia de turismo o profissional 
que, devidamente cadastra-
do no Ministério do Turismo, 
nos termos da Lei 8.623, de 
28/01/93, exerce as ativi-
dades de acompanhamento, 
orientação e transmissão de 
informações a pessoas ou 
grupos, excursões urbanas, 
municipais, estaduais, inte-
restaduais, internacionais ou 
especializadas.

Guias de turismo reclamam 
da prática ilegal da profissão

Melhoria do ensino no Cariri é 
tema de seminário em Monteiro

FALTA DE FISCALIZAÇÃO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Profissionais se uniram e formaram um grupo para fiscalizar atuação de pessoas sem formação

Educadores da 5ª Gerên-
cia Regional de Educação par-
ticipam até amanhã do III Se-
minário de Educação do Cariri, 
que começou no dia 4, na sede 
da GRE em Monteiro. O evento, 
que tem por objetivo debater 
vários temas direcionados à 
melhoria do ensino na região, 
é organizado pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação (SEE), 
com apoio de outras institui-
ções como UFPB e Sebrae.     

O seminário apresenta 
iniciativas para o desenvolvi-
mento de estratégias voltadas 
à educação no Cariri. Além 
disso, destaca a importância 
da contextualização da educa-
ção para a convivência com o 
Semiárido nordestino. Várias 
experiências trabalhadas nas 
escolas da região, como proje-
tos de leitura, cordel, robótica, 
laboratório de matemática e 
interdisciplinaridade e artes 
estão sendo apresentadas. 

Aristótenes da Silva Pra-
ta, gerente da 5ª Gerência 

Regional de Educação (GRE), 
explica que há o respeito à 
pluralidade de conhecimentos, 
de realidades de cada escola. 
O seminário busca socializar 
as dificuldades, encontrar no-
vas perspectivas, apoios para 
disseminar ideias e elevar a 
educação como um todo. “Não 
podemos pensar a educação 
se não pensarmos nas relações 
sociais que existem em sala 
de aula, no contexto escolar. 
Ela permite ao professor fazer 
uma autoavaliação, refletir so-
bre o dia a dia da escola, para 
que, assim, o gestor possa en-
tender o seu papel, o significa-
do dele como líder”, ressaltou.

Uma das conferencistas 
do seminário foi Rosângela 
Rosa, consultora pedagógi-
ca da Inteligência Relacional, 
organização que há três anos 
vem oferecendo sua contri-
buição ao ensino público da 
Paraíba, tendo como supor-
te pedagógico a metodologia 
“Liga Pela Paz”, que trabalha 
a educação emocional e so-

cial. “Por meio da avaliação 
de resultados percebemos as 
mudanças promovidas nas 
relações interpessoais em sala 
de aula com os alunos, profes-
sores e com as famílias, que 
são convidadas a participarem 
desse processo como elemen-
to essencial para o desenvol-
vimento da aprendizagem da 
criança”, falou a consultora.  

O conferencista, PhD em 
Sociologia, José de Souza Sil-
va, falou sobre “Educação para 
o desenvolvimento ou para a 
vida?”. “Sem emoção não há 
paixão e sem paixão não há 
compromisso. A criança no 
ventre da mãe ainda não sabe 
que existe a razão, mas já tem 
emoção. Todas as pesquisas 
filosóficas nos últimos 80 anos 
demonstram que toda ação 
humana tem origem na emo-
ção e não na razão. Compar-
tilho aqui algumas perguntas 
que espero que continuem 
estimulando interesse, curio-
sidade e o compromisso deles, 
como educadores”, enfatizou. 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano, 
está realizando na Escola de 
Serviço Público do Estado da 
Paraíba (Espep), em Manga-
beira, uma Capacitação sobre 
Programa Bolsa Família e Ca-
dastro Único. A capacitação 
aberta ontem, que segue até 
dia 22, está dividida em duas 
turmas para contemplar todos 
os municípios paraibanos.

A secretária da Sedh, Kelly 
Samara, agradeceu aos partici-
pantes e destacou o compro-
misso do Governo do Estado 
com a população em situação 
de vulnerabilidade social. “Sa-
bemos da necessidade que te-
mos de nos capacitar, de apro-
fundar ainda mais os nossos 
conhecimentos. Sabemos que 
temos que cumprir relatórios, 
atender a população da me-
lhor forma possível e pra isso 
temos que ter embasamento, 
temos que nos qualificar”. 

Também participaram 
da mesa de abertura a supe-
rintendente da Espep, Lucia-

ne Alves Coutinho e a gerente 
de Proteção Básica da Sedh, 
Ediclê Travassos. 

Durante a capacitação, os 
participantes terão acesso às 
informações sobre o Cadastro 
Único, como preencher, as res-
ponsabilidades dos Governos 
Federal, Estadual e Municipal. 
Também será explicado como 
se faz o cadastramento das fa-
mílias que pertencem aos gru-
pos populacionais tradicionais 
e específicos. 

Ainda será ressaltado 
como o Cadastro Único pode 
servir como ferramenta de 
planejamento, implantação e 
avaliação de políticas públicas 
e programas sociais.

Com relação ao Bolsa Fa-
mília, o participante saberá 
tudo sobre o programa, como 
funciona, o público-alvo, a ne-
cessidade da fiscalização, as 
condicionalidades, entre ou-
tras questões. Também será 
evidenciada a importância do 
Cadastro Único, do Programa 
Bolsa Família e do Sistema Úni-
co de Assistência Social (Suas).

Evento aborda Cadastro 
Único e Bolsa Família 

Empasa recebe 
programa Mesa 
Brasil do Sesc 
Festejo na PB

Os comerciantes que tra-
balham na Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa), na capital, 
foram recepcionados ontem 
por servidores do Serviço So-
cial do Comércio (Sesc) com 
trio de forró, grupo folclórico e 
equipe do programa Mesa Bra-
sil, do projeto Sesc Festejo.

A ação, que abordou temas 
juninos, serviu também para a 
prestação de contas do Mesa 
Brasil referente ao primeiro se-
mestre deste ano, na parceria 
com a Empasa, quando foram 
computados 58.732,77 kg de 
alimentos doados por 79 co-
merciantes, atendendo 60 ins-
tituições filantrópicas e benefi-
ciando mais de 10 mil pessoas 
em cada mês. 

O projeto Sesc Festejo ob-
jetiva chamar atenção e agra-
decer aos doadores e o traba-
lho realizado pelo Mesa Brasil 
no Estado, com eventos cultu-
rais e degustações.

FOTO: Divulgação
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Últimas
8
Polícia prende 2 suspeitos de
assassinar empresário em JP
Investigadores continuam à 
procura de um 3o acusado 
de participação no crime

Postos de CG estão 
na mira do Procon 

Em parceria com o Ministério 
Público Estadual, o Procon de Cam-
pina Grande, após reuniu, instaurou 
nessa terça-feira, 11, procedimento 
administrativo contra revendedores 
de combustíveis.  A medida foi ado-
tada, segundo o coordenador admi-
nistrativo do Procon, Paulo Porto, 
diante das reclamações recebidas 
pelo órgão desde o início de julho.  

O procedimento foi instau-
rado em conjunto com os demais 
órgãos de defesa do consumidor 
para apurar as condutas dos re-
vendedores e distribuidores de 
combustíveis que possam caracte-
rizar práticas infrativas ou crimes 
em decorrência de exercício da 
prática comercial.

AdufCG promoverá 
debate do PL 867/15

Um dos mais danosos projetos 
de lei na área da educação em trami-
tação no Congresso Nacional, o Projeto 
Escola Sem Partido (PL Lei 867/2015), 
continua desconhecido por boa parte 
da população e trabalhadores da área. 
Para apresentar os prejuízos de sua 
eventual aprovação e demonstrar seus 
impactos negativos, a Associação dos 
Docentes da UFCG-ADUFCG realiza hoje, 
a partir das 10h, no seu auditório, no 
Campus da UFCG em Campina Grande, 
o primeiro encontro do Ciclo de Debates 
Nenhum Direito a Menos! A iniciativa de 
abrir o ciclo de debates da ADUFCG com 
o tema do Projeto Escola Sem Partido, 
está na necessidade urgente de discu-
tir a proposta e esclarecer a comunida-
de sobre os prejuízos que ele trará para 
o ensino público.

Cidadania da Sedh tem 
serviços de saúde

Quem foi à Casa da Cidadania 
de Manaíra, da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano (Sedh), na 
manhã dessa terça-feira (12), teve a 
oportunidade de fazer alguns testes de 
saúde oferecidos pelo Complexo Hos-
pitalar de Doenças Infectocontagiosas 
Clementino Fraga.

Foram realizados mais de 500 
atendimentos, entre testes de HIV, 
glicemia, sífilis, hepatites B e C. E tam-
bém ações educativas, com encenação 
teatral, distribuição de preservativos e 
panfletos informativos sobre doenças 
transmitidas por relação sexual.

O diretor operacional da Casa 
da Cidadania de Manaíra, Davi Lira, 
destacou que alguns usuários da Casa 
pediram os serviços de saúde. “O Cle-
mentino Itinerante realizou os serviços 
de saúde, com quatro testes, durante 
esta manhã aqui na Casa da Cidadania 
de Manaíra, atendendo a mais de 500 
pessoas que saíram satisfeitas com 
mais esta atividade que oferecemos 
hoje aqui”, enfatizou.

A gerente de Eventos e coorde-
nadora do Clementino Itinerante, Vera 
Lúcia Pereira, destacou que o serviço 
itinerante do hospital existe há mais 
de quatro anos, realizando os testes 
de HIV, Sífilis, Aids e Hepatites C e B. Ela 
lembrou que há poucos dias também 
esteve com a equipe na Casa da Cidada-
nia de Tambiá. 

A Casa da Cidadania de Manaíra 
conta hoje com os serviços Detran, 
Instituto de Polícia Científica, Polícia 
Federal (Passaporte), Cartório Fácil, 
Carteira de Trabalho, Cagepa, Boletim 
de Ocorrência, Receita Estadual, Sine 
PB (seguro desemprego), Defensoria 
Pública, Procon Estadual, CPF, Semob, 
Prefeitura, Recicla, Birô de Serviços. 

O Procon Estadual, que foi inau-
gurado no mês passado, está bem 
procurado pelos consumidores que 
buscam tirar dúvidas. A equipe orienta, 
procura esclarecer e resolver as queixas 
que surgem dos consumidores. 

Jadson Falcão
Especial para A União

As Polícias da Paraíba 
efetuaram na manhã de on-
tem a prisão de dois suspeitos 
do assassinato do empresário 
Marcone Morais, dono da rede 
de postos de combustíveis Ex-
pressão, na última segunda-fei-
ra, no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. A prisão dos suspeitos 
aconteceu no bairro São José.

Um dos detidos passou 
toda a tarde de ontem na 
central de Polícia, no bairro 
do Geisel, enquanto o outro 
passou a tarde na rua em in-
vestigações com os policiais. 
Segundo informações repas-
sadas pela assessoria de im-
prensa da central de Polícia, 
a equipe estava em busca do 
terceiro acusado de participa-
ção no crime.

Informações de bastido-
res dão conta de que a polícia 
trabalha com a hipótese de que 
o crime tenha sido encomenda-
do, uma vez que o empresário 
havia sofrido outras tentativas 
de assassinato nos últimos me-
ses. Para que não sejam atrapa-
lhadas as investigações, a polí-
cia preferiu não revelar o nome 
de nenhum dos suspeitos que 
foram detidos.

O crime
O assassinato do empre-

sário Marcone Morais acon-
teceu na tarde da segunda-
feira (11), após uma tentativa 
frustrada de assalto realizada 
pelos suspeitos no momento 

em que o empresário entrava 
em uma agência bancária, lo-
calizada a cerca de 500 metros 
da empresa dele, na Avenida 
Afonso Pena, no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa.

Segundo informações da 
Polícia, Marcone estava no 
local para fazer o depósito de 
um malote de dinheiro quan-
do foi supreendido por qua-
tro homens que anunciaram 
o assalto.

Quando percebeu a ação, 
o empresário teria reagido 
e atirado em um deles que 
morreu no local. Marcone foi 
atingido por outro suspeito 
que o baleou com dois tiros 

no tórax. Encaminhado ain-
da com vida para o Hospital 
de Emergência e Trauma, ele 
não resistiu aos ferimentos. 

O empresário tinha 50 
anos e ficou conhecido por 
colaborar com a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público na 
"Operação 274", que investi-
gou a formação de um cartel 
de postos de combustíveis em 
João Pessoa, no ano de 2007, 
e prendeu vários empresários 
do ramo na capital paraibana.

O corpo de Marcone Mo-
rais foi enterrado na tarde de 
ontem, no distrito de Acaú, lo-
calizado no município de Pitim-
bu, litoral Sul do Estado.

O artesanato parai-
bano já alcançou suces-
so de vendas na 17a edi-
ção da Feira Nacional de 
Negócios do Artesanato 
(Fenearte) 2016, que 
está sendo realizada no 
Centro de Convenções 
de Pernambuco, em 
Olinda (PE), até o próxi-
mo domingo (17).  Até o 
momento já foram con-
tabilizados R$77.704,00 
na comercialização de 
1.991 peças de artesãos 
que representam o Es-
tado, por meio do Pro-
grama de Artesanato da 
Paraíba (PAP).

Apenas nessa se-
gunda-feira (11), a or-
ganização levantou 
vendas da ordem de 
R$ 11.500,00 por meio 
de 326 peças vendidas 
para lojistas e turistas. 
“Estamos muito felizes 
com o resultado, pois os 
números mostram que 
a Paraíba já tem seu lu-
gar consolidado entre 
tantos artistas do Brasil 
e do mundo inteiro. So-
mos bastante visitados e 
apresentamos referên-
cia em qualidade e bom 
gosto”, completou a 
gestora do PAP, Lu Maia.

Entre os destaques 
paraibanos está o arte-
são mais jovem do pro-
grama, Serginildo An-
derson, de 20 anos. Com 
uma vasta experiência no 
ofício da arte com cimen-
to, a qual aprendeu com 
o pai, ele consegue criar 
esculturas de animais 
selvagens e pré-históri-
cos que têm chamado a 
atenção dos visitantes.

Outras peças bas-
tante conhecidas e pro-
curadas são os anjinhos, 
sereias, mulheres grá-
vidas, noivinhas e plus 
size das irmãs ceramistas 
Maria Helena e Adelaide 
Cavalcanti. Há 25 anos 
trabalhando na Casa do 
Artesão, as irmãs sem-
pre participam da Fe-

nearte com as cerâmicas 
que são delicadamente 
preparadas em um pro-
cesso de confecção que 
pode durar em torno de 
24 horas de preparação.

Já o artesão Petrus 
Vieira Barbosa está en-
tre os destaques da Fe-
nearte. Ele garantiu um 
espaço para expor  na 
“Galeria dos Recicla-
dos”, onde concorre a 
um prêmio de júri popu-
lar. Uma de suas peças 
submetidas à seleção re-
cebeu o Prêmio de Men-
ção Honrosa. Os visitan-
tes podem continuar 
votando até o final do 
evento, na peça de nú-
mero 23, para ajudá-lo a 
sair vitorioso da disputa.

“Recebemos a visita 
ilustre do secretário das 
Micro e Pequenas Em-
presas, José Ricardo, da 
coordenação e estamos 
muito satisfeitos pelo 
grande exemplo que 
essa feira carrega, que só 
vem consolidar um tra-
balho sério e de oportu-
nidades aos nossos arte-
sãos”, pontuou Lu.

Os artesãos paraiba-
nos foram selecionados 
por meio de Edital Públi-
co do Programa de Ar-
tesanato Brasileiro (PAB) 
para participação na Fe-
nearte sendo contempla-
dos artistas da confecção 
de madeira, cerâmica, 
brinquedo popular, osso, 
fibra, metal, habilidades 
manuais, bijouterias, 
PVC, gastronomia e fios.

O estande do Go-
verno da Paraíba, na Fe-
nearte, está localizado 
na entrada B, Rua 10, no 
Centro de Convenções. O 
evento é uma realização 
do Programa Brasilei-
ro de Artesanato (PAB), 
Programa da Secretaria 
da Micro e Pequenas Em-
presas do Governo Fede-
ral, que patrocina todos 
os estandes de artesana-
tos estaduais vinculados.

Artesanato paraibano 
já vendeu R$ 77,7 mil

fENEARTE 2016

Pesquisadores da Uni-
versidade de lion, na França, 
estão em campina Grande 
para conhecer o trabalho 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de acompanhamento 
aos casos de zika vírus. Os 
acadêmicos do curso de Far-
mácia verificaram o trabalho 
da Vigilância Epidemiológica 
e devem levar o conhecimen-
to para seu país de origem, 
onde casos de zika foram no-
tificados neste ano.

Os pesquisadores es-
tão fazendo uma visita téc-
nica para observar o fluxo-
grama dos profissionais de 
saúde da cidade, o protoco-
lo da Vigilância Epidemio-
lógica, como é realizada 
a investigação dos casos 
suspeitos, a confirmação 
diagnóstica e todo o acom-
panhamento e tratamento 

dos casos confirmados.
Os estudiosos são acom-

panhados pela professora 
Thaís Porto, da Universidade 
Federal da Paraíba. “Eles es-
tão aqui por meio do tratado 
Brasil-França, de cooperação 
técnica para desenvolvimen-
to de pesquisas”, disse a do-
cente. Thaís Porto faz parte 
do laboratório de Farmaco-
logia cardiovascular, do cur-
so de Farmácia da Universi-
dade Federal da Paraíba.

Os pesquisadores ainda 
visitarão o Ambulatório Es-
pecializado em Microcefalia e 
Síndrome da Zika congênita, 
do Hospital Municipal Pedro 
I, o Instituto de Saúde Elpídio 
de Almeida (Isea) e o traba-
lho de combate ao mosquido 
Aedes aegypti, desenvolvido 
pela Gerência de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses.

Pesquisadores franceses 
conhecem trabalho em CG

ZIKA VÍRuS

A Polícia civil, por meio 
da delegacia de defraudações 
e Falsificações (DDF) de João 
Pessoa, divulgou, na tarde 
desta terça-feira (12), a foto de 
Fabio José da Silva, 46 anos. O 
homem, natural da cidade de 
Vila Velha, no Estado do Espí-
rito Santo, é suspeito de prati-
car golpes na compra e venda 
de veículos em João Pessoa. Os 
primeiros levantamentos da 
polícia mostram que ele cau-
sou um prejuízo de mais de 
R$ 200 mil às vítimas.

A delegacia de defrauda-
ções e Falsificações só soube 
do crime quando o suspeito 
já tinha fugido de João Pessoa. 
“Fabio José começou a ser in-
vestigado há cerca de um mês. 
Neste período, confirmamos 
a atuação ilícita praticada por 
ele. O suspeito administrava 
um lava jato no bairro do Bes-
sa e conseguiu negociar apro-
ximadamente 12 veículos, 
recebendo cerca de R$ 200 
mil. depois que ele concluía a 
transação ilícita desaparecia, 
deixando as vítimas com o 
prejuízo”, disse o delegado da 
ddF, lucas Sá.

A polícia conseguiu recu-
perar dois dos 12 carros nego-
ciados por Fabio José. Um es-
tava no bairro de Jaguaribe, na 
capital, e o outro na cidade de 
Monteiro, no interior da Paraí-
ba. As investigações também 
mostraram que o suspeito é 
especialista em comercializar 
de forma ilegal veículos de 
luxo. Ele é procurado nos esta-

Divulgada foto de homem 
acusado de golpes na capital 

VENdA dE VEÍCuLOS

dos de Minas Gerais, São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Bahia 
pela prática do mesmo crime.

Em 2013, Fabio José foi 
preso na cidade mineira de 
Três lagoas, acusado de pra-
ticar golpes na venda e com-
pra de carros superiores a 
R$ 1 milhão. Na casa onde ele 
estava na época foram apreen-
didos 12 carros de passeio, 
duas vans, três motocicletas, 
uma identidade falsa e uma 
pistola 9mm, além de muni-
ções calibres .40 e 12. Ele foi 
indiciado pela prática dos cri-
mes de estelionato, lavagem de 
dinheiro e porte ilegal de arma.

Com a identificação do 
suspeito o trabalho policial 

continua para prender Fabio 
José da Silva e encontrar to-
das as vítimas dele. Elas são 
importantes para que seja 
descoberto o valor do pre-
juízo causado pelo suspeito. 
O depoimento das pessoas 
lesadas por Fabio José vai fa-
zer com que ele responda na 
Justiça pelas condutas crimi-
nosas praticadas. A ddF pede 
para que quem souber do 
paradeiro do suspeito procu-
rar a delegacia na central de 
Polícia no Geisel ou ligar para 
o número 197, disque de-
núncia da Secretaria da Segu-
rança e da defesa Social. Não 
precisa se identificar e o sigilo 
das informações é garantido.

Foto: ortilo Antônio

fOTO: Secom-PB

Um dos suspeitos passou toda a tarde na Central de Polícia

Fábio José da Silva, de 46 anos, é natural de Vilha Velha, ES



Projeto Tintin prossegue com exibições temáticas, hoje, no Cine Bangüê

Cineclubes livres

Romance “Guerra de 
Gueixas” de Nagai Kafu 
é relançado no Brasil
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LIvros EvENTo

vitória Lima descreve 
lembranças da vida e 
prepara viagem a Cuba
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Paraibano Luiz Lianz 
lança hoje na APL o
seu primeiro romance 
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Ainda dentro do universo 
cinematográfico, a sexta edição 
do Curta Coremas divulgou a lista 
de filmes selecionados para as 
mostras que farão parte do even-
to. Acontecendo no próximo dia 
28 de julho, o festival de curta 
segue até o dia 31.

Ao todo, foram seleciona-
dos 48 filmes, distribuídos pelas 

mostras Panorama Brasil (filmes 
nacionais), Mãe D’Água (filmes 
paraibanos), Rio Turbinas (com 
filmes curtíssimos), Primeiros Pas-
sos (para cineastas em sua primei-
ra produção) e Infantojuvenil. 

Dentre os curtas-metragens 
paraibanos selecionados, fica em 
evidência o equilíbrio de produ-
ções feitas em várias cidades do 

Estado, como a própria Coremas, 
Aparecida, Nazarezinho, Catolé 
do Rocha, João Pessoa e Sumé. 
Assim como no ano passado, o 
Curta Coremas teve mais de 400 
inscrições, analisados pela cura-
doria formada por Edu Fernan-
des, Priscila Urpia, Itamar Borges, 
Ravi Carvalho, Eripetson Lucena e 
Ítalo Tabosa.

“Curta Coremas” divulga filmes selecionados 

Lucas Silva
Especial para A União

n Tintin CineClube

n Quando: Hoje

n onde: Cine Bangüê

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca

serviço

Em sentido horário: Cenas dos 
curtas-metragens “O rosto da 
Mulher Endividada”; “Monstro” e 
“Outubro acabou”

A cidade de Coremas, no Sertão do Estado da Paraíba, destaca-se com o festival de curtas-metragens que atrai cineastas e cinéfilos 

Dando continuidade à mostra de 
Cineclubes Livres, edição 2016, 
aberta oficialmente na semana 
passada, o Tintin Cineclube exibe 
hoje mais três curtas-metragens 
que abrangem a temática de filmes 
livres. A ideia, que parte da renova-
ção de uma parceria com um dos 

mais importantes vetores de difusão do cinema 
independente brasileiro, integra o circuito itine-
rante de Cineclubes Livres no Brasil. Desse modo, 
os títulos em cartaz que o público poderá conferir 
são “O rosto da Mulher Endividada”, “Outubro 
Acabou” e “Monstro”. As três produções serão 
exibidas no Cine Bangüê do Espaço Cultural e têm 
início às 19h30. A entrada é gratuita.

A mostra tem validade até a próxima sema-
na, quarta-feira 20, onde fecha a mostra com o 
tema “Mundo Livre”. A sessão segue o mesmo 
horário atual.

Algo importante a se destacar nessa mos-
tra é que através deste circuito, 161 cineclubes 
brasileiros, em 106 cidades de 24 estados, terão a 
oportunidade de exibir filmes especialmente se-
lecionados pela 15ª MFL, totalizando 331 sessões 
espalhadas por todo o Brasil. 

Após o público se acomodar nas cadeiras é 
dado início a sessão de cinema com a primeira 
produção da noite intitulada “O Rosto da Mulher 
Endividada”, de Renato Sircilli e Rodrigo Batista.

A história do filme é contada por meio dos 
rostos de dez mulheres, mães dos realizadores, 
que ampliam o rosto desgraçado de Helena 
Fracasso e ensaiam as desgraças que acometeram 
sua vida. 

Entre as mães participantes fizeram parte 
Margareth de Gouveia Berenguer, Maria Amélia 
Pereira Lopes, Maria Cecilia Amendola Faganello, 
Maria Emília Alcebíades, Maria Meire Silva de 
Oliveira, Marilena de Melo Pimentel, Silvia Vidor, 
Solange Id, Sônia Maria da Silvia Dias (in memó-
riam) e Suzana Valéria Garcia Sircilli.

Os diretores Renato Sircilli e Rodrigo Batista 
acompanharam sua trajetória a partir da abertu-
ra democrática do Brasil, seu sucesso no mercado 
de trabalho e sua decadência financeira e subje-
tiva. Como saldo final de uma vida (ou de dez), 
resulta a lenda urbana de uma mulher fantasmá-
tica, dirigindo um Palio prateado e disposta a aju-
dar a mulher brasileira endividada que pragueja 
contra a própria vida.

Logo após é a vez de “Outubro Acabou”, de 
Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes. Quem as-
sistir o curta-metragem verá que ele acaba por se 
só refletindo os desejos, angústias e anseios dos 
cinéfilos Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, 
mas sempre com uma visão cinematográfica que 
se mistura com um desejo de uma criança. 

“O filme surgiu, porque temos um filho e 
quando ele completou dois anos, de tanto escutar 
nossas conversas e estar envolvido nesse univer-
so, ela disse que queria ser atriz. Daí fomos traba-
lhando isso e o filme foi criado”, disse a cineasta 
Karen Akerman. 

Em sua sinopse, o filme diz o seguinte “Além 
do indômito desejo de realizar as enormidades 
que o tentavam, nada mais era sagrado”. Isso re-
flete de certa forma, a vontade que os pais tinham 
em representar o pedido do filho no filme.

E encerrando a noite de exibições, o filme 
“Monstro” é o próximo curta-metragem a ser exi-
bido. Produzido por Breno Baptista, o filme conta 
uma balada de amor e destruição com participa-
ção de Gabriel Rett. Além disso, a produção traz 
intimismo e um olhar passional, composto por 
fotografias analógicas e filmes amadores acumu-
lados ao longo de três anos de um relacionamen-
to à distância. 

FoTos: Divulgação

FoTo: Sara Andrade
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O Instituto Histórico e Geográ-
fico da Paraíba, por seu presiden-
te, Joaquim Carneiro, reuniu-se 
para dar posse ao doutor Antônio 
Carneiro Arnaud na Cadeira no 16, 
cujo patrono é Arthur Aquiles. 

Além do clima cordial da 
solenidade, poder-se-ia afirmar 
que o ato ultrapassou as previsões 
de êxito, ao se transformar numa 
Festa da Vida, da Memória e da 
Convivência Humana.

Rege-se o IHGP por objetivos 
que cultuam e divulgam aqueles 
valores essenciais à realização da 
vida humana. Esse superior de-
sempenho engrandece, também, a 
historiografia paraibana.

Com a investidura do dou-
tor Antônio Carneiro Arnaud 
no IHGP, tais valores humanos, 
- Vida, Memória e Convivência – 
foram contemplados por parte 
do Instituto e do novo confrade, 
que cumpriram os paradigmas 
previstos nos dispositivos insti-
tucionais vigentes. 

Ademais, o registro que se fez 
dos médicos, que compuseram, 
e integram o IHGP: Humberto 

O Pestana Hotel Group é o maior grupo portu-
guês no setor do turismo, com 87 unidades hotelei-
ras, cerca de 10 mil quartos e presença em 15 países. 
Em 2002, a rede Pestana adquiriu 60% do Hotel 
Pestana na Via Costeira em Natal, por R$ 10 milhões, 
e investiu outros R$ 30 milhões na conclusão das 
obras como parte do custo de construção (R$ 8,2 
milhões), financiado pelo Banco do Nordeste (BNB).

Esta semana, a GJP Hotels & Resorts, anun-
ciou oficialmente a aquisição de 100% do Pestana 
Natal, que passará a se chamar Prodigy Beach 
Resort Natal. O valor do negócio não foi revelado.

Mesmo tem tempo de crise, a GJP Hotels & Re-
sorts, fundado em 2005 pelo empresário Guilher-
me Paulus, do Grupo CVC tem investido em em-
preendimentos localizados de Norte a Sul do País. 
Possui um total de 19 hotéis e resorts, sendo seis 
no Nordeste (Salvador, Recife, Aracaju, Porto de 
Galinhas, Maceió e Natal), alguns próprios e ou-
tros como modelos de negócio focados em gestão 
administrativa e operacional, além da representa-
ção comercial de diversas unidades hoteleiras.

Na Paraíba, Guilherme Paulus possui um ter-
reno no litoral Sul da Paraíba onde iria construir 
um hotel, e por isso chegou a receber o título de 
cidadão paraibano. Este terreno já possui mais de 
dez anos e o projeto nunca saiu do papel.

Os hotéis Prodigy são voltados a quem deseja 

hotéis com preços justos e um bom nível de servi-
ços, seja qual for sua localização, é o que informa 
o site da empresa. 

O antigo Hotel Pestana e agora Prodigy Natal 
está localizado na Via Costeira da capital po-
tiguar, a 2km do Centro de Convenções do Rio 
Grande do Norte, 8km do Centro Histórico e a 
35km do Aeroporto Internacional Governador 
Aluízio Alves.  À beira-mar, no chamado pé na 
areia, com vista privilegiada para o Morro do Ca-
reca, e com praia semi-privativa, o resort possui 
um total e 188 apartamentos, com a grande maio-
ria voltado para o mar.

Existe ainda um conjunto de piscinas com bar 
interno, campo de areia para prática de vôlei e 
futebol, fitness center que inclui spa, Kids Club, 
três restaurantes e salão para eventos para até 
600 pessoas.

O presidente da rede Prodigy Hotels & Resor-
ts, Guilherme Paulus, um dos fundadores da CVC 
Turismo e ex-proprietário da companhia aérea 
Webjet-vendida a Gol, informou que pretende 
inaugurar em breve novos hotéis, e que não des-
carta a Paraíba.

A rede trabalha com as marcas Wish (5 estre-
las), Prodigy (4 estrelas) e Linx (hotéis econô-
micos) e até o final deste ano deverá ter sob sua 
gestão um total de 22 hotéis. 

A venda do Hotel Pestana em Natal

Vida, Memória e Convivência

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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Nóbrega, Maurílio Almeida, Oscar 
de Castro, Elpidio de Almeida, 
Péricles Serafim, Guilherme D`À-
vila Lins, Eudésia Vieira, Antônio 
D´Ávila Lins, João Batista de Sá, 
José Júlio Lins, Flávio Maroja e 

Numa manhã
de domingo

Nesta fres-
ca e luminosa 
manhã de do-
mingo, ouvindo 
Fernanda Takai 
cantando Nara 
Leão, musa 
terna e eter-
na da minha 
juventude 
(eterna, quae 
sera tamen), 
lembrando de 
tudo, do antes, 
do depois, dos 
meus amores, 
os perdidos e 
os achados, dos 
amigos, de “Lin-
doneia” de Kubi 
Pinheiro, do 
tempo em que peregrinávamos irresponsavelmente 
pelas pacíficas ruas do baixo Tambaú, na companhia 
da doce Tutuca...   Tudo isso me fez chegar à con-
clusão que Shakespeare é quem estava certo: “the 
readiness is all”, isto é, a prontidão é tudo! Se você 
não deixa a vida te levar, nada acontece. Com um 
pouco de vinho e uma pitada de coragem tem mais 
é que se entregar no fluxo da vida e deixá-la te levar, 
te lavar, te conquistar, te ensinar que ela é bela. 
Sempre deixei e quando não deixei, entregando à 
razão o controle das espontâneas emoções (como 
mamãe me ensinou), arrependi-me depois. Pois da 
razão não se arranca prazer! Só arrependimento.

Todo esse fluxo me ocorre quando lembro da 
noite do lançamento do álbum “Parahybas”, do 
poeta/fotógrafo/médico Rodolfo Athayde, na Usi-
na Energisa. Naquela noite, no bar ao lado da sala 
de exposições, no mesmo lugar que outrora abri-
gou o Parahyba Café (de saudosa memória) acon-
tecia um show de tangos, boleros e baladas, com a 
encantadora Evangelina Etchebest (foto do cartaz), 
uma cantante argentina que lançava um CD apro-
priadamente intitulado “Alma y pasión” e voltei a 
ser a boêmia que um dia fui e não sou mais... Uma 
linda mulher, uma linda voz, músicos talentosos, 
bom vinho, a companhia de amigos divertidos. Eis 
a receita certa para uma noitada boa. Comprei o 
CD. O repertório não podia ser melhor: “Inolvida-
ble”, “La Distancia”, “Nada” (em espanhol), “Sabor 
a mi”, “Tonada del viejo amor”, “Volver”, “Como dos 
extraños”, “Pasional”, “Uno”, “Nada” (agora em por-
tuguês). Como nada é perfeito, no parco encarte do 
CD não consta o nome dos autores das músicas, o 
que acho injusto.

Em casa, ponho o CD para rodar. É como se 
tivesse comprado uma passagem para o túnel 
do tempo, no trem que nos carrega para longe, 
muito longe... 

Voltei, em pensamento, à Campina Grande dos 
anos 1960, às tertúlias do Campinense Clube, com 
Orgírio e banda tocando para dançarmos. A distân-
cia em tempo/espaço é vencida pelos acordes das 
canções, principalmente “Sabor a mi” e “La Distan-
cia”. Não tenho mais setenta anos. Tenho quinze, 
mais uma vez, uso saia rodada, sapato alto de bico 
fino e tudo é belo! O amor corre por minhas veias, 
meu par é um rapaz lindo de olhos verdes, da cor 
do caldo de cana, que parece Alain Delon, objeto 
de desejo de 9 entre 10 meninas da minha geração. 
Faz calor, muito calor, mas tenho as mãos gela-
das, suadas, as pernas bambas. E parece que ouço 
alguém cantar “Nada será como antes, amanhã”. E é 
verdade. Nada é como antes. Nem poderia ser. Nem 
gostaria que fosse. 

Hoje preparo-me para duas aventuras: assistir 
mais um filme de Pedro Almodóvar, (que amo!): 
“Julieta” e fazer uma viagem de sonhos a Cuba, em 
outubro. Também um sonho do passado, agora 
reavivado pelas experiências de amigos que de lá 
voltaram encantados. Nunca viajei pela América 
Latina e estou curiosa. O coração aos pulos, de-
sejoso de conhecer um País glorioso, colonizado 
por europeus, como o nosso, e que não fala nem 
português nem inglês, as duas línguas que conhe-
ço. Então é um encontro com o desconhecido, com 
o inesperado, para o qual manterei os olhos, os 
ouvidos e o coração abertos. Trarei na volta his-
tórias para contar, com certeza. É pena que meu 
espanhol seja tão precário. Tudo que sei aprendi 
das canções, dos filmes e um pouco dos livros, 
principalmente da poesia. Devia ter estudado a 
língua espanhola seriamente. Tive várias oportu-
nidades, tanto na UEPB como na UFPB e deixei-as 
passar impunemente. Arrependo-me. Mea culpa, 
mea maxima culpa!

João Manoel Pereira, todos rece-
beram o tributo aos seus méri-
tos, resultantes de excepcionais   
serviços prestados à comunidade 
paraibana. 

Também mereceram desta-
ques, no depoimento do novo 
confrade o fundador e os anteces-
sores da Cadeira no 16 do IHGP, 
recebendo os aplausos unânimes 
pelos valores que souberam em-
prestar à História e às suas res-
pectivas profissões. Igualmente, o 
Instituto Histórico e Geográfico da 
Paraíba acrescentou à sua trajetó-
ria institucional mais uma vitória-
que engrandece mais ainda o seu 
escolhido Quadro Social. 

O doutor Antônio Carneiro 
Arnaud, por sua vez, pelo cumpri-
mento de suas tarefas profissio-
nais junto aos seus clientes e aos 
da Fundação Napoleão Laureano, 
escreve uma das mais comoventes 
histórias da prestação de serviços 
humanitários de que se tem notí-
cia na Paraíba. 

Enfim, tudo e todos por Amor 
à Vida, à Memória e à Convivência 
Humana. 

Antônio Carneiro Arnaud compõe o IHGP
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Livros

Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A mitologia grega nos conta que seus deuses 
eram capazes de assumir as mais diversas formas: 
animais, seres humanos, bichos e até eventual-
mente de plantas e seres inanimados; e o faziam 
com o intuito de iludir inimigos e até como arma 
de sedução. Mas não é que a poucos dias passados, 
ocorreu-me que um deles, travestido de mosqui-
to, andou por essas bandas atazanando a minha 
vida? Foi Hades (Plutão)*, aquele deus horroroso 
e desprovido de encantos. Um deus sem virtudes. 
Aquele mesmo, que raptou a bela Perséfone (Cora) 
para tê-la à força como sua rainha. Falemos um 
pouco desse indecente e depois o fato. 

    Hades, filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus 
(Júpiter), Demeter (Ceres), Hera (Juno) e Possei-
don (Netuno) era o deus das profundezas e domi-
nava o reino dos mortos. Esse domínio foi obtido 
depois uma descomunal luta contra os titãs. Para 
essa contenda, estiveram combatendo ao lado 
de Hades, seus irmãos Posseidon e Zeus. Finda a 
altercação, e na condição de vitoriosos, aprisio-
naram os titãs e dividiram entre si o mundo que 
conheciam. Na partilha coube a Zeus a terra e o 
céu, a Posseidon os oceanos e a Hades, deus coxo 
e feio, as profundezas ou algo muito próximo do 
que chamaríamos inferno. Na entrada de seu reino 
Hades colocou de sentinela o cão Cérbero com três 
cabeças e rabo de dragão. 

   A serviço de Hades, vivia lá um barqueiro que 
carregava para o reino do deus manquitola, o corpo 
daqueles que acabavam de morrer. A viagem era 
feita através das águas dos rios Estige e Arqueron-
te que dividiam o mundo dos vivos e dos mortos. 
Esse barqueiro chamava-se Caronte. Como paga-
mento pelo trajeto exigia que fosse colocada uma 
moeda prata (dânaca) sobre ou dentro da boca dos 
cadáveres. Essa moeda era conhecida como óbulo 
de Caronte, o que permitiria à alma do “viajante” 
desembarcar no reino de Hades para ser julgada. 
O não pagamento acarretava o seguinte castigo: 
alma do falecido deveria vagar por cem anos pelas 
margens dos rios Arqueronte e Estige.

   Finalmente aos fatos. Vi-me, dias atrás, 
acamado com dores insuportáveis nas articula-
ções. Dessas dores limitadoras de movimentos por 
mais banais que fossem. Febre nos contornos dos 
quarenta. Desconforto físico de toda ordem. Sono 
sempre interrompido, em retalhos. Coisa de uns 
cinco dias nesse estado quase vegetativo. Depois o 
desparecimento paulatino dos sintomas. Os exa-
mes clínicos vieram “a posteriori”. Com o de sangue 
a constatação: chikungunya! Sim! Algures eu fora 
picado por esse infernal mosquito. 

Naqueles dias passados, em estado de cons-
ciência comprometida ocorreu-me a figura de um 
deus raivoso e vingativo travestido de inseto. Mais 
que isso, surgiu-me entre as nuvens de um racio-
cínio fragmentado e febril a figura fantasmagórica 
de Caronte conferindo seus arquivos à procura de 
minha ficha individual. Depois a minha imagem 
em decúbito dorsal em uma canoa, com um dânaca 
pregado à boca. A triste figura do barqueiro cada-
vérico remando “à toda” na direção das profunde-
zas. Triste e doloroso torpor. 

Dias depois de passada a enfermidade e 
findo o letargo, a minha óbvia conclusão: essa tal 
de chikungunya não é coisa desse mundo. Pior! É 
mais do que um pesadelo, é coisa quase mitoló-
gica.

*Denominação equivalente na mitologia 
romana.

Em “Guerra de Gueixas”, Kafu retrata a realidade nada 
romântica de misteriosas figuras da cultura japonesa

O barqueiro caronte 
e o mosquito

Crônica em destaque

Para os leitores interessados 
no exótico e polêmico mundo das 
gueixas, um, dos bons lançamen-
tos editoriais é o romance “Guer-
ra de Gueixas” (Estação Liber-
dade, R$ 39,00), de Nagai Kafu. 
Publicada originalmente entre 
1916 e 1917 no jornal literário 
“Bunmei”, a obra foi considerada 
ousada para a época – desde sua 
primeira edição em livro, ainda 
em 1918, até os anos 1960, só 
circulou a edição “censurada”, em 
que as passagens tidas como eró-
ticas tiveram de ser removidas. 

As histórias de “Guerra de 
Gueixas” não causariam espécie 
nos dias atuais, mas as que com-
põem a trama central, notadamen-
te os relacionamentos entre as 
gueixas e seus clientes, carregam 
de fato muito de uma promiscui-
dade comum na sociedade japo-
nesa, sobre a qual não se falava 
– ou se escrevia. Ambientada em 
Shinbashi, Tóquio, tido como o 
bairro da luxúria, o romance re-
tratra a jornada de Komayo, uma 
gueixa que, depois de se casar, dei-
xou para trás a vida libertina. Mas, 
por se tornar viúva ainda jovem, 
acaba retornando ao antigo ofício. 
Um reencontro ao acaso com um 
amante do passado irá bagunçar 
os sentimentos de Komayo, sobre-
tudo porque sua teia de relações 
afetivas não é pequena, incluindo 
um velho rico a quem ela abomi-
na, e um jovem ator onnagata – 
aquele que encarna papéis femi-
ninos –, por quem Komayo nutre 
certa obsessão. Longe de propor 
uma visão romântica das gueixas 
– essa figura ao mesmo tempo 
hipnótica e misteriosa da cultura 
japonesa que tanto deslumbra o 
imaginário ocidental –, Nagai Kafu 
envereda por uma perspectiva 
bem mais realista, ele que foi um 
autor notoriamente influenciado 
pelo naturalismo francês. 

FOTO: Reprodução Internet

Nagai Kafu (destaque) ambientou o seu romance (detalhe) em Tóquio
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PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: ani-
mação. Duração: 102 min. Classificação: livre. 
Direção: Andrew Stanton e Angus MacLane. 
Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris Elba. 
Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a reen-
contrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e 
lembra de sua amada família. Com saudades, 
ela decide fazer de tudo para reencontrá-los 
e na desenfreada busca esbarra com amigos 
do passado e vai parar nas perigosas mãos 
de humanos. CinEspaço4:  14h, 16h, 18h, 20h 
(DUB) e 22h (LEG). Manaíra5/3D: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h (DUB). Manaíra7: 11h50, 14h20, 
19h20 (DUB) e 16h50, 21h55 (DUB/3D). Mana-
íra10/3D: 17h e 22h05 (DUB). Manaíra11: 13h e 
18h (DUB). Mangabeira3: 12h30 e 18h25 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 15h15 e 20h (DUB). Mangabei-
ra5/3D: 13h30, 16h05, 18h45 e 21h15 (DUB). 
Tambiá4: 14h25 e 18h25 (DUB). Tambiá5/3D: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 (DUB) 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 119 
min. Classificação: 10 anos. Direção Roland Em-
merich. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
Maika Monroe. Sinopse: O planeta Terra volta 

a ser objeto de um ataque alienígena apro-
ximadamente de 20 anos após o retratado 
em Independence Day (1996). Na verdade, 
do ponto de vista dos aliens, são passadas 
poucas semanas, mas o que para eles são dias 
de viagem no espaço, para a Terra são muitos 
anos. CinEspaço3: 21h40 (LEG). Manaíra2: 12h, 
14h40, 20h (DUB) e 17h20, 22h35 (LEG).   
Mangabeira2: 22h (DUB). Tambiá3: 16h35 e 
20h50 (DUB). 

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: Romance. Duração: 109 min. Classificção: 
12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: Will 
é um garoto rico e bem-sucedido, até sofrer 
um grave acidente que o deixa preso a uma 
cadeira de rodas. Ele está profundamente 
depressivo e contrata uma garota do campo 
para cuidar dele. Ela sempre levou uma vida 
modesta, com dificuldades financeiras e 
problemas no trabalho, mas está disposta 
a provar para Will que ainda existem razões 
para viver. CinEspaço2: 14h e 19h (LEG). Ma-
naíra4: 14h10, 19h10 (DUB) e 16h40, 21h45 
(LEG).  Mangabeira2: 14h30, 17h e 19h30 

(DUB). Tambiá2: 14h50, 16h50, 18h50 e 
20h50 (DUB). 

JULIETA (ESP 2016). Gênero: drama. Duração: 
100 min. Classificação: 14 anos. Direção: Pedro 
Almodóvar. Com Emma Suárez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao. Sinopse: Julieta é uma mulher de 
meia idade que está prestes a se mudar de 
Madri para Portugal, para acompanhar seu 
namorado Lorenzo. Entretanto, um encontro 
fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga 
de sua filha Antía, faz com que Julieta repen-
tinamente desista da mudança. Ela resolve 
se mudar para o antigo prédio em que vivia, 
também em Madri, e lá começa a escrever uma 
carta para a filha relembrando o passado entre 
as duas. CinEspaço1: 16h, 18h, 20h, 22h (LEG).

CINE BANGUÊ - OS DESAJUSTADOS. Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos.  Direção: 
Dagur Kari. Sinopse: Fusi é um homem de 43 
anos que ainda mora com sua mãe. Seu dia-a-
dia é uma rotina monótona, até o aparecimento 
da vibrante Alma e da jovem Hera, que o farão 
mudar sua vida e seus hábitos de solteirão. 
Horário das sessões: 18h, 18h30, 20h30 e 17h30. 

Romance ágil e sensual

Sobre o autor
Autor de romances, contos e 

peças de teatro, Nagai Kafu (pseu-
dônimo de Nagai Sokichi) nasceu 
em Tóquio, Japão, em 1879. Seus 
primeiros contos foram publica-
dos a partir de 1900. Em 1903 
viajou a Nova Iorque (EUA), perío-

do que inspirou o livro “Histórias 
Americanas”, de 1908. Em 1906, 
mudou-se para Lyon, na França, 
retornando ao Japão em 1908. O 
grande interesse que demonstrava 
pelo mundo das gueixas e prosti-
tutas está refletido em suas histó-
rias. Morreu em 1959.

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Primeiro romance do autor, o 
livro intitulado Maçã em Pa-
ralaxe (Editora Patuá, SP, 98 
páginas, R$ 38) será lançado 
hoje, a partir das 18h30, na 
sede da Academia Paraiba-
na de Letras (APL), em João 
Pessoa, pelo escritor Luiz 

Lianza. A obra - cuja orelha é assinada 
pela escritora chilena Carola Saavedra - é 
o seu segundo título, pois ele publicou 
em 2011, no Rio de Janeiro, pela Editora 
Multifoco, Café Para, de poesia. Na oca-
sião, o Coral Voz Ativa vai realizar show.

A palavra Paralaxe que consta do 
título do novo livro de Luiz Lianza, que 
é paraibano, mas está radicado no Rio 
de Janeiro desde o ano 2000, é o nome 
do método criado pelo filósofo esloveno 
Slavoj Žižek, do qual ele se apropriou. A 
propósito, na orelha da obra, a escritora 
chilena - criada no Brasil - Carola Saa-
vedra esclarece que “o termo ‘paralaxe’ 
designa o deslocamento aparente de 
um objeto provocado pela mudança no 
ponto de observação. Em outras pala-
vras”, prossegue ela, “ressalta o conceito 
de que o que vemos é determinado pelo 
lugar de quem observa, deixando sempre 
um lado, um aspecto, na sombra”. Nesse 
sentido, Saavedra lembra o seguinte: 
“Nas palavras de um dos personagens: 
‘Atrás de cada objeto existe um ponto 
cego. Sempre vai existir, não importa 
quantas vezes mudemos de olhar’”. 

“É uma pessoa que me ajudou muito. 
Vários procedimentos que eu tenho em 
Maçã em Paralaxe foram sugeridos por 
ela”, comentou para o jornal A União 
Luiz Lianza, referindo-se à escritora Ca-

rola Saavedra. O romance do autor parai-
bano tem alguns aspectos curiosos. Um 
exemplo é que todos os seis capítulos 
estão colocados na horizontal. E, quando 
algum acaba, a área seguinte permanece 
com o espaço na cor negra. “A ideia foi 
do editor, Eduardo Lacerda, o que deixa a 
obra não linear”, disse ele.

Luiz Lianza esclareceu que o livro 
Maçã em Paralaxe relata a história de 
dois irmãos. Um se chama Vinícius, que. 
de acordo com o autor, “é o principal 
eixo condutor”. O outro é o narrador, que 
não tem nome e vai contando a trajetória 
do próprio irmão, Vinícius, que começa 
a partir do momento em que são eman-
cipados dos pais e segue até a tentativa 
do suicídio do protagonista, mas que 
não morre, mas o irmão é quem acaba 
falecendo. E o método que ele faz para 
pensar no seu irmão é o Paralaxe. “Exis-
tem várias camadas de significâncias. A 
memória não é linear. É a construção do 
Vinícius, que é a maçã. É uma fruta que 
tem vários significados, como o pedado, 
no Jardim do Éden, da sabedoria, e da 
experiência do Newton”, disse ele, numa 
referência a Isaac Newton, em cuja ca-
beça caiu uma maçã, quando estava sob 
uma árvore, experiência que o fez des-
cobrir, enunciar, a Teoria da Gravitação 
Universal. “O grande tema desse livro é a 
falta de ser do Vinícius, que é aquilo que 
também nos move e nos faz ir atrás de 
algo”, acrescentou o escritor.

A propósito, ainda na orelha do 
livro, a escritor Carola Saavedra faz a 
seguinte observação: Longe de um texto 
tradicional, o que temos é um jogo com 
a própria estrutura do texto, um flerte 
com o ensaio, que inclui notas de pé de 
página e posfácio do escritor. Um pro-
cedimento que, ao mesmo tempo que 

intensifica a verossimilhança 
do narrado, questiona sua 
capacidade de reproduzir o 
real. Ideia destacada pelo títu-
lo Maçã em Paralaxe. Em outro 
trecho, ela também registra: 
“Luiz Lianza sabe a que veio, 
e construiu um romance que 
une o entusiasmo do questio-
namento teórico, um trabalho 
minucioso de linguagem, e o 
prazer de uma história bem 
contada. E o resultado revela 
um autor que não vai passar em 
branco”. 

Luiz Lianza antecipou para 
A União já ter seu próximo pro-
jeto em vista. Trata-se de mais 
um romance, cujo título provisó-
rio é A Prensa, ou, então, Prensa 
Francesa, mas ainda sem previsão 
de lançamento. “Já está pronto e vou 
revisar. Esse novo romance, inclusive, 
vai estar dialogando com o livro Maçã 
em Paralaxe”, disse ele.

 Sobre o autor - Luiz Lianza 
nasceu na cidade de João Pessoa, em 
1989. Em 1997, ele foi morar em Bra-
sília (DF) e, desde o ano 2000, reside no 
Rio de Janeiro. O autor é cientista social, 
formado pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) - RJ, onde cursa, no De-
partamento de Letras, a Pós-Graduação 
Lato sensu Formação do Escritor. Ele é 
sócio fundador da revista literária inti-
tulada Porrada e, também, da empresa 
audiovisual independente Zênite Produ-
ções, e publica seus escritos pessoais no 
blog 1,3,7-trimetilxantina. Além disso, 
escreveu os curtas-metragens Fora da 
Janela e Cigarros e Vodka, que codiri-
giu, e produziu o documentário de 
artes marciais Budô. 

O paraibano Luiz Lianza lança hoje, na APL, seu primeiro romance, obra 
que joga com a própria estrutura do texto e é um flerte com o ensaio

Projeto de música 
experimental 
“Artesanato Furioso”

Longe do 
tradicional
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“O Artesanato Furioso surgiu como uma 
temporada de concerto, na qual idealizei 
há 10 anos, mas hoje ela se concretiza em 
sua terceira temporada”, contou orgulhoso 
o professor da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e idealizador do Projeto Didier 
Guigue sobre a realização de mais uma apre-
sentação do grupo de música experimental 
hoje. O evento acontece na sala de concertos 
Radegundis Feitosa da (UFPB) e tem início 
às 20h, com entrada gratuita ao público 
interessado em conferir um programa de 
performances nunca vistas.

Segundo um dos professores coorde-
nadores do Projeto Valério Fiel da Costa, o 
termo música experimental ainda não é bem 
definido, porque ele se remete a práticas mu-
sicais de diversos seguimentos, então existe 
vários viés do termo. “O que produzimos é 
uma música que está por se fazer, valorizando 
o processo de performance no palco”, comple-
tou o professor coordenador Valério Fiel. 

Ainda em entrevista Valério Fiel con-
cluiu que os planos futuros para o projeto é 
que ele agregue mais parceiros e ultrapasse 
os muros da universidade. 

Durante a noite de apresentação, o 
público que estiver presente poderá conferir 
o programa composto por 5 performances. 
Dentre as apresentações estarão presentes 
alunos, ex-alunos, e professores, a exemplo 
de Gabriel Araújo, Felipe Lins, Diogo Oliveira, 
João Cassiano, Rayan  Lins, Gabriel Araújo 
realizando as performances intituladas “En-
contro”, “Mar-fin” e “Encanto”. 

Logo após o primeiro momento de apre-
sentações será dado um intervalo e é seguida 
a noite de festividade com as atrações John 
Cage, Henrique Vaz, Valério Fiel da Costa e 
Rafa Diniz. 

Quebrando paradigmas e derru-
bando preconceitos. Essas são algumas 
das frases que mais são trabalhadas 
no desenvolver do filme “Meu nome é 
Jacque” que estreia na próxima sexta 
(15) em Campina Grande, às 19h no 
Teatro São José, e no domingo (17) na 
capital, às 18h no Cine Banguê. O filme 
fala sobre a história de Jacqueline 
Rocha Côrtes, uma mulher transexual 
portadora do vírus da Aids, que preci-
sou e que ainda precisa superar obs-
táculos para viver sua vida da melhor 
forma possível, quebrando paradigmas 
e derrubando preconceitos. Entrada 
gratuita em ambos as exibições. 

Uma novidade entre as sessões que 
irão acontecer é que, a personagem 
central do documentário vai participar 
de rodas de diálogos com o público. 
“A partir do momento que uma pessoa 
como você, vivendo com Aids, com a 
transexualidade, que é uma diversida-
de, está no governo, na chefia de uma 
área de cooperação internacional, só a 
sua presença numa reunião externa, já 
é uma quebra de paradigma”, explicou 
Jacqueline. 

O filme aborda questões como 
diversidade, preconceito e superações 
através dos depoimentos de Jacque e 
amigos, familiares, colegas e médica. 
Portadora do vírus HIV há 22 anos, a 
jornada de Jacqueline é marcada por 
desafios e conquistas, como seu papel 
de representante em redes e movimen-
tos sociais, do governo brasileiro e da 
Organização das Nações Unidas.

Atualmente, casada e mãe de dois 
filhos, mora numa pequena cidade 
onde leva a vida voltada para a família. 

Filme “Meu Nome é Jacque” estreia sexta-feira na capital
cinEma E ciDaDania

Lucas Silva
Especial para A União

Cena da produção com a ativista Jacqueline Côrtes, que aborda a questão da transsexualidade

Ao acompanhar o cotidiano de Jacque, o 
filme aborda a diversidade do ser hu-
mano, levantando uma reflexão sobre o 
preconceito, a homolesbotransfobia e a 
identidade de gênero. 

“O tema da transexualidade se 
expressa sob várias nuances, incluindo o 
cultural. Visibilizar por meio de um filme 
a trajetória de Jacque significa falar da 
luta de uma mulher trans, através de sua 
história de vida, que contou com apoio da 
família e também de sua atuação no Go-
verno Federal e na ONU, que colaboraram 
com a transformação de paradigmas”, 
disse a secretária de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana, Gilberta Soares. 

“Meu nome é Jacque” é uma copro-
dução da Documenta Filmes, Globo Filmes 
e Globonews, com patrocínio da Unaids, 
do Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais, da ONU Mulheres e da Ancine. A 
estreia em João Pessoa e Campina Grande 
conta com apoios do Hotel Village, do 
Espaço LGBT (Centro Estadual de Referên-

cia dos Direitos de LGBT e enfrentamento 
à homofobia da Paraíba) e da deputada 
estadual Estela Bezerra. A ação é uma rea-
lização do Governo do Estado por meio da 
Secretaria Estadual da Mulher e da Diver-
sidade Humana (SEMDH) e da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). 

Saiba mais sobre o tema a ser abor-
dado no filme - A identidade de gênero 
trans é referente às pessoas que nasceram 
biologicamente com sexo feminino ou 
masculino, mas se identificam com outro 
gênero e buscam adequar seu corpo e 
imagem ao gênero que se identificam.

O Governo do Estado oferece serviços 
para atendimento dessa população, como 
o Centro de Referência Estadual de LGBT 
(Espaço LGBT) e o ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e Transexuais, no 
Hospital Clementino Fraga. Os serviços 
cuidam da saúde de forma integral e da 
cidadania, com médicos especialistas, 
psicólogos, assistência social, endocrinolo-
gistas e ambulatorial.

Luiz Lianza com o seu 
livro, intitulado Maçã em 
Paralaxe, que relata a 
história de dois irmãos

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com



Colisão entre trens na 
Itália deixa 25 mortos 
e vários feridos
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13 disputam presidência da Câmara
mandato-tamPão

A eleição acontece hoje e  
outras candidaturas ainda 
podem ser protocoladas

13

Chega a 13 o número 
de candidatos à presidên-
cia da Câmara. Na tarde de 
ontem, foram protocoladas 
mais duas candidaturas: 
Beto Mansur (PRB-SP) e 
Esperidião Amin (PP-SC). 
A eleição para o “mandato-
-tampão” de presidente da 
Câmara será realizada nes-
ta quarta-feira .

Além de Mansur e Amin, 
já estão inscritos para a dis-
puta os deputados: Rogé-
rio Rosso (PSD-DF), Faus-
to Pinato (PP-SP), Carlos 
Gaguim (PTN-TO), Marcelo 
Castro (PMDB-PI), Carlos 
Manato (SD-ES), Fernando 
Giacobo (PR-PR), Cristiane 
Brasil (PTB-RJ), Heráclito 
Fortes (PSB-PI), Fábio Ra-
malho (PMDB-MG), Luiza 
Erundina (PSOL-SP) e Evair 
Vieira de Melo (PV-ES).

A expectativa é de que 
outras candidaturas sejam 
protocoladas até as 12h 
desta quarta-feira, prazo 
final para a formalização 
dos nomes para a disputa. 

Do Portal UOL

As candidaturas de nomes 
como Rodrigo Maia (DEM-
-RJ) e Júlio Delgado (PSB-
-MG) são esperadas.

O novo presidente da 
Câmara vai cumprir um 
“mandato-tampão” até feve-
reiro de 2017. A eleição foi 
convocada pelo presidente 
interino, Waldir Maranhão 
(PP-MA), após a renúncia 
do ex-presidente da Casa, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
na semana passada.

Racha entre partidos
A eleição do novo pre-

sidente da Câmara está 
acentuando divisões inter-
nas em partidos e em blo-
cos partidários. No PMDB, 
por exemplo, a bancada do 
partido na Câmara definiu 
que o candidato oficial da 
legenda será o ex-ministro 
da Saúde Marcelo Castro. 
Além dele, outro integran-
te da sigla também lançou 
candidatura, Fábio Ramalho 
(MG). Ele deverá conversar 
com integrantes do partido 
para decidir se mantém ou 
retira sua candidatura.

Independente do posi-
cionamento da bancada do 
PMDB em torno de Castro, a 
definição de uma chapa pró-
pria para a presidência da Câ-

mara desagradou o Palácio do 
Planalto, que seria favorável 
ao nome de Rogério Rosso. 

O PT foi outro partido 

que também enfrenta pro-
blemas em relação ao can-
didato que irá apoiar. Ini-
cialmente, integrantes do 

partido cogitaram apoiar 
a candidatura de Rodrigo 
Maia, mas a decisão não foi 
bem recebida pela maioria 

dos parlamentares, porque 
Maia apoiou o impeachment 
da presidente afastada, 
Dilma Rousseff (PT).

O plenário da Câmara dos Deputado terá um dia de muita tensão e expectativa por conta de eleição para presidente da Casa

Foto: Wilson Dias-Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Apesar da pressão 
do presidente do Se-
nado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), o projeto 
de lei que trata da pu-
nição para quem co-
meter abuso de auto-
ridade, de autoria do 
próprio peemedebis-
ta, só deve ser votado 
em agosto, depois do 
recesso branco.

Em debate ontem 
na Comissão da Conso-
lidação da Legislação 
Federal e Regulamen-
tação da Constituição 
(CECR) vários senado-
res criticaram a pres-
sa na apreciação da 
matéria que, entre 
outros pontos, define 
como crimes de abuso 
de autoridade diversas 
condutas que tentam 
impedir ou atrapalhar 
o exercício de direitos 
e garantias fundamen-
tais. A proposta é vista 
como uma tentativa 
de dificultar as inves-
tigações da Operação 
Lava Jato.

A intenção do re-
lator da proposta, se-
nador Romero Jucá 
(PMDB-RR), era votar 
o texto na comissão 
nesta quarta-feira. Na 
semana passada, após 
reunião com o presi-
dente da República 
interino, Michel Te-
mer, Renan havia dito 
que ia colocar o proje-
to em votação no ple-

nário da Casa nesta 
semana.

Na ocasião, o pre-
sidente do Senado ar-
gumentou que a atual 
Lei de Abuso de Au-
toridade é de 1965 e 
que estaria “velha”, 
“anacrônica”, “gagá” 
e que, portanto, pre-
cisa ser atualizada.

tempo e debate
Durante a reu-

nião da CECR dessa 
terça-feira, os sena-
dores Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) 
e Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) argumenta-
ram não ser razoável 
votar a proposta com 
tão pouco tempo de-
dicado ao debate.

A senadora Simo-
ne Tebet (PMDB-MS) 
chegou a defender o 
projeto, mas também 
pediu mais empo para 
debate e “aperfeiçoa-
mento” do texto. Já 
a senadora Ana Amé-
lia  (PP-RS) manifes-
tou preocupação com 
a possibilidade de a 
mudança na legislação 
tornar os agentes de 
segurança mais vulne-
ráveis.

O senador Fernan-
do Collor (PTC-AL), no 
entanto, considerou 
a votação do projeto 
“oportuna” e “crucial 
para o País”. Segundo 
ele, há mais de 80 pro-
jetos tramitando des-
de 2009 sobre o tema.

Votação de projeto 
só após o recesso

aBUSo dE aUtoRIdadE
CPI do Carf 
é prorrogada 
por um prazo 
de 60 dias 
Carolina Gonçalve
Da Agência Brasil

Por 16 votos a 10, a Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que investiga 
irregularidades nas deci-
sões do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
(Carf ) decidiu prorrogar 
por mais 60 dias os traba-
lhos do colegiado. A deci-
são final depende agora da 
Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, que terá de 
analisar o pedido.

A CPI já tinha con-
seguido mais 15 dias de 
prazo para concluir a vo-
tação de um parecer final. 
Com isso, teria até o dia 16 
deste mês para discutir e 
aprovar um texto. 

Mas o relator da co-
missão, João Carlos Ba-
celar (PR-BA), conseguiu 
convencer a maioria dos 
integrantes de que era pre-
ciso mais tempo.

“Não votamos e não 
trouxemos aqui vários ato-
res, inclusive beneficiários 
econômicos do esquema”, 
explicou Bacelar. O rela-
tor atribuiu a dificuldade 
em obter resultados na co-
missão à “má vontade” de 
conselheiros do Carf e de 
empresas que se recusam 
a depor.

Contário à nova pror-
rogação, Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP), que foi 
responsável pela exten-
são do prazo por 15 dias, 
criticou a decisão e de-
fendeu que o parecer seja 
apresentado até hoje. “Há 
tempo para que possa-
mos aprovar o relatório”, 
afirmou.

Ivan Richard 
Da Agência Brasil

Portal G1

O plenário do Senado 
aprovou ontem oito propostas 
de reajuste salarial para servi-
dores públicos civis e militares. 
Os reajustes, que seguem agora 
para sanção presidencial, ocor-
rem em meio ao déficit de R$ 
170,5 bilhões estimado para 
este ano e a previsão de rombo 
nas contas públicas de R$ 139 
bilhões em 2017.

Entre os contemplados 
estão os servidores da Câmara 
dos Deputados, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), da Ad-
vocacia-Geral da União, da Po-
lícia Federal, do Banco Central, 
dos ministérios da Educação, 

da Cultura e do Desenvolvi-
mento Agrário e de ex-territó-
rios federais. Também foi apro-
vado aumento para servidores 
de outras 40 carreiras, como 
as de agentes penitenciários, 
médicos e técnicos de hospitais 
públicos.

Pela manhã, os projetos 
foram aprovados na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado. Um acor-
do entre governo e oposição 
possibilitou a apreciação dos 
reajuste no mesmo dia pelo 
plenário da Casa.

Todos os reajustes já 
haviam sido aprovados pela 
Câmara dos Deputados e se-
guem agora para a sanção do 
presidente em exercício, Mi-
chel Temer.

Há duas semanas, o Sena-

do já havia aprovado reajustes 
salariais para de até 41,47% 
para os servidores do Judiciá-
rio e de 12% para analistas e 
técnicos do Ministério Público 
da União.

No caso dos servidores do 
TCU, o reajuste será de 31,32%, 
em quatro parcelas, até 2019. O 
aumento contempla cargos efe-
tivos e funções comissionadas 
do órgão. Já os cargos em co-
missão do tribunal terão os sa-
lários reajustados em 52,47% 
também em quatro anos.

Outra proposta aprovada 
ontem reajusta a remuneração 
dos servidores da Câmara dos 
Deputados. Os aumentos tam-
bém serão concedidos em qua-
tro parcelas: 5,5% em 2016, 
5% em 2017, 4,8% em 2018 e 
4,5% em 2019.

Senado aprova oito propostas
de reajuste salarial de servidor

CIvIS E mIlItaRES

Foi aprovado também um 
projeto que aumenta em cer-
ca de 20%, ao longo de quatro 
anos (média de 5% ao ano), os 
salários do magistério federal 
e de carreiras ligadas à área 
de Educação, como de servi-
dores do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep).

O impacto orçamentário 
previsto no projeto é de R$ 1 
bilhão, em 2016, R$ 5,2 bilhões, 
em 2017, R$ 4,1 bilhões, em 
2018, e de R$ 4, 5 bilhões, em 
2019. Em quatro anos, o im-
pacto é de R$ 14,8 bilhões.

Para servidores do Con-
selho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) e de 
agências reguladoras, o Sena-
do aprovou reajustes salariais 
a 24,4 mil servidores ativos, e 

11,6 mil aposentados.
O custo para 2016 é de R$ 

118,6 milhões. Em 2017, é de 
R$ 566,6 milhões. Em 2018, de 
R$ 173, 6 milhões. E em 2019, 
de R$ 53,5 milhões. Em quatro 
anos, portanto, o impacto é de 
R$ 912,6 milhões.

Os senadores aprovaram 
ainda reajuste de 25,5%, até 
2019, dos salários de milita-
res das Forças Armadas. Os 
percentuais serão os seguin-
tes: 5,5% em 2016; 6,59% em 
2017; 6,72% em 2018 e 6,28% 
em 2019. O reajuste terá im-
pacto de R$ 14 bilhões em qua-
tro anos (até 2019).

Os senadores aprovaram 
gratificações e aumentos a servi-
dores de diferentes órgãos públi-
cos, entre os quais Banco Central, 
IBGE, CVM, AGU e IPEA. A pro-
posta alcança 20,7 mil servidores 
ativos e 42 mil aposentados.

O impacto previsto na jus-
tificativa do texto é de R$ 203,3 
mil em 2016, de R$ 972,8 em 
2017, R$ 1,16 bilhão em 2018 
e R$ 1,59 bilhão em 2019.

O texto prevê ainda que 
honorários de sucumbência 
pagos em processos que te-
nham a Advocacia-Geral da 
União como parte irão para os 
próprios advogados públicos 
e não para um fundo público, 
como ocorre atualmente.

Para servidores do Execu-
tivo federal, foi aprovado pro-
jeto que reestrutura carreiras, 
cria gratificações e dá aumen-
tos salariais.

A justificativa da proposta, 
elaborada em 2015 pelo então 
ministro do Planejamento, Nel-
son Barbosa, diz que serão be-
neficiados 195,5 mil da ativa e 
397,9 aposentados. A previsão de 
impacto é R$ 15 bilhões até 2019.

Para professor, aumento foi de 5%
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Quase 15 mil motoristas já foram 
multados por não acender o farol
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Geral

O motorista flagrado 
com as luzes apagadas 
comete infração média

14

Nos quatro primeiros 
dias de vigência da lei que 
obriga os veículos a circular 
com o farol baixo aceso em 
estradas federais durante o 
dia, cerca de 14,9 mil moto-
ristas foram autuados por 
descumprirem a norma em 
rodovias federais. O balan-
ço foi divulgado ontem (12) 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e contabiliza 
as multas aplicadas entre 
sexta-feira (8) e segunda-
-feira (11)

A lei no 13.290/2016 
entrou em vigor no último 
dia 8. O motorista flagrado 
com as luzes apagadas co-
mete infração média e rece-
be quatro pontos na Cartei-
ra de habilitação, além de 
multa de R$ 85,13.

De acordo com a PRF, 
os dados de infrações são 
preliminares, uma vez que 
o agente tem o prazo de até 
5 dias para fazer o registro 
no sistema e o fechamento 
ocorre após 30 dias. Na ava-
liação da PRF, o número de 
infrações aplicadas tende a 
cair com o passar dos dias 
devido ao trabalho educa-
tivo e à medida em que os 

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil 

condutores se acostumem 
com a lei e adquiram o hábi-
to de ligar o farol.

Mais segurança
O objetivo da legisla-

ção é aumentar a segurança 
nas estradas e contribuir 
para a redução de acidentes 
frontais. Segundo o Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), estudos 
mostram que a presença de 
luzes acesas reduz entre 5% 
e 10% o número de colisões 
entre veículos durante o dia.

O uso de faróis durante 
o dia permite que o veículo 
seja visualizado a uma dis-

tância de 3 quilômetros por 
quem trafega em sentido 
contrário, de acordo com a 
PRF. A maioria das colisões 
frontais é causada pela não 
percepção do outro veícu-
lo por parte do motorista a 
tempo de reagir para evitar 
o acidente ou pelo julga-
mento errado da distância 
e velocidade do veículo que 
trafega na direção contrária 
em casos de ultrapassagem.

Faróis de LED
O farol baixo não pode 

ser substituído por farol de 
milha, farol de neblina ou 
farolete. Já o uso de faróis 

de rodagem diurna (DRl 
- Daytime Running light), 
ou faróis de lED, também é 
válido, segundo o Denatran. 
O DRl é um filamento de 
luzes de lED presente em 
veículos mais modernos e 
acionado automaticamente 
quando o carro é ligado. Os 
motoristas de carros com 
esse dispositivo não preci-
sam ligar o farol baixo.

Manter os faróis ace-
sos em luz baixa durante o 
dia já era obrigatório para 
ônibus em faixas próprias e 
para motocicletas. Também 
é obrigatório para todos os 
veículos em túneis.

FOTO: Reprodução/Internet

A maioria das colisões frontais é causada pela não percepção do outro veículo por parte do motorista

Léo Rodrigues 
Correspondente da Agência Brasil 

A 12a Vara Federal de Minas Ge-
rais marcou para o dia 13 de setembro 
a primeira audiência de conciliação no 
processo onde o Ministério Público Fe-
deral (MPF) estima em R$155 bilhões 
os prejuízos causados pelo rompimen-
to da barragem do Fundão, no muni-
cípio de Mariana, em novembro do 
ano passado. A audiência deverá ter 
participação de representantes da Sa-
marco, de suas acionistas Vale e BHP 
Billiton, da União e do governo de Mi-
nas Gerais.

Por decisão da juíza Rosilene de 
Souza Ferreira, o governo do Espíri-
to Santo foi excluído do polo passivo, 
sob a alegação de que o Estado não 
tinha nenhum poder de fiscalização 
sobre a barragem, localizada em ter-
ritório mineiro.

Também foram excluídos do polo 
passivo diversos órgãos federais e es-
taduais indicados como responsáveis 
pelos promotores federais, entre eles 
a Agência Nacional de Águas (ANA), o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e o Instituto Estadual do Meio 
Ambiente (Iema-MG). Segundo a juí-
za, deve haver “um mínimo de nexo 
causal entre a atividade ou omissão 
estatal e o dano, não havendo justifi-
cativa para a inclusão desta vasta lista 
de pessoas jurídicas de direito público, 
o que causará apenas atraso e tumul-
to no deslinde do feito, que já conta 
com mais de 11 mil páginas”.

A ação do MPF foi ajuizada após 
os procuradores federais e estaduais 
se recusarem a participar do acordo 
firmado entre a Samarco, suas acio-
nistas Vale e BHP Billiton, o Governo 
Federal e os governos de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo. As estimativas 

em torno do acordo apontavam para 
um gasto de R$ 20 bilhões ao longo 
de aproximadamente 15 anos. Para os 
procuradores federais, tais valores são 
bem inferiores à demanda real.

O acordo de R$ 20 bilhões che-
gou a ser homologado em maio pelo 
Tribunal Regional Federal de Brasília, 
em sessão presidida pela desembar-
gadora Maria do Carmo Cardoso. No 
entanto, no início deste mês, a desem-
bargadora Diva Malerbi, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu 
a homologação por considerá-la um 
desrespeito a uma decisão anterior do 
tribunal que definiu a competência da 
12a Vara Federal de Minas Gerais para 
analisar processos referentes à tragé-
dia de Mariana. Diva também sugeriu 
a realização de debates mais amplos 
com cidadãos atingidos, representan-
tes da sociedade civil organizada e 
membros da comunidade científica.

Responsável pela defesa da União, 
a Advocacia-Geral da União (AGU) é 
favorável a uma nova homologação 
do acordo de R$ 20 bilhões. Em mani-
festação entregue à juíza Rosilene de 
Souza Ferreira, a AGU considerou que 
a medida é a melhor solução para re-
cuperar a bacia do Rio Doce. “A solu-
ção negociada, por ser global e holís-
tica, considera todas as comunidades, 
todos os municípios, dá tratamento 
privilegiado à população afetada e 
em especial àquelas comunidades 
onde houve perdas humanas e mate-
riais”, destaca um trecho do texto.

O rompimento da barragem do 
Fundão deixou 19 pessoas mortas e é 
considerado a maior tragédia ambien-
tal do país. Houve destruição de vege-
tação nativa e poluição das águas da 
bacia do Rio Doce desde Mariana até 
a foz, quando o rio deságua no mar 
em Linhares, no litoral norte do Espí-
rito Santo.

Ação do MPF contra a Samarco 
já foi fixada em R$ 155 bilhões

AudIêNCIA em seTembRO
Beneficiários do 
Bolsa Família
poderão avaliar 
projeto da Rouanet
mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil 

Os integrantes do Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) poderão 
avaliar projetos culturais be-
neficiados pela Lei Rouanet, se 
for acatada sugestão dada pelo 
Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle ao Mi-
nistério da Cultura. A pasta da 
Transparência entregou à da 
Cultura um relatório com uma 
série de recomendações para 
aprimorar a aplicação desta lei.

Entre as recomendações 
incluídas no relatório do Mi-
nistério da Transparência, está 
a institução de melhorias efeti-
vas que garantam a democra-
tização de acesso aos projetos 
culturais, de modo que pessoas 
de baixa renda tenham aces-
so tanto a ingressos gratuitos 
quanto aos de preço popular – 
cuja oferta está prevista na lei.

Como parte dessa su-
gestão, a pasta propõe que o 
Ministério da Cultura avalie 
a possibilidade de criação 
de um canal para que inte-
grantes do CadÚnico possam 
dizer se querem participar 
de algum evento cultural, ha-
vendo sorteio de ingressos, 
caso o número de interessa-
dos seja maior que o de luga-
res disponíveis. 

O CadÚnico é voltado 
para famílias de baixa renda 
que ganham até meio salá-
rio mínimo mensal (R$ 440) 
por pessoa; ou que ganham 
até três salários mínimos (R$ 
2.640) de renda total por mês. 
Por meio do cadastro, as famí-
lias recebem benefícios como 
o Bolsa Família.

Acredito que pegou mal pra caramba uma decisão 
recentíssima do presidente interino Michel Temer. Pegou mal 
para a turma da interinidade, é bom dizer. Mas, para a turma 
que quer voltar ao Palácio, foi uma boa. 

Mal por caracterizar os interinos no Alvorada como um 
grupo que só pensa naquilo: exorcizar a lava Jato. E uma boa 
por fazer ecoar o brado retumbante dos que só choram e não 
mamam, por enquanto: “Golpistas!”

A decisão foi a retirada da urgência para votação pelo 
Congresso Nacional do pacote anticorrupção preparado 
pouco antes de a presidente Dilma Rousseff ser afastada. 

Relembrando: o pacote foi engendrado no forno petista. 
O que não deixa de ter catadupas de ironia. Mas que não deixa 
também de ser importante.

No pacote, duas modificações relevantes na legislação 
em vigor: criminalização de caixa 2 e a tipificação como 
crime do enriquecimento de servidores públicos sem a 
comprovação da origem do patrimônio. 

Qualquer decisão contra a corrupção, esse câncer em 
metástase, merece o aplauso de todas as gerações: passadas, 
presentes e futuras. 

Incluo a geração passada por acreditar numa nova 
máxima da física quântica. E faço uma pausa para um 
momento científico que justifica a minha inclusão. E a 
máxima é a seguinte: 

“Os pesquisadores australianos colocaram em prática 
o “Experimento de Escolha Demorada”, de John Wheeler, 
visando comprovar que tudo depende da medição (atuação 
direta da consciência) para “existir” no mundo físico. Como 
disse Andrew Truscott, o professor adjunto da Escola de 
Pesquisa Física e Engenharia da UNA, ‘em nível quântico 
a realidade não existe se você não está olhando para ela’.  
Mas o resultado mais impressionante da experiência foi a 
comprovação de que mesmo aquilo que já aconteceu no 
passado, só é materializado e definido quando vier a ser 
medido no futuro. Até então, a realidade é apenas uma 
abstração”.

Isso é de deixar qualquer um com a pulga atrás da 
orelha. Imagine: quer dizer que tudo o que Eduardo Cunha 
aprontou no passado pode ser materializado de novo? 
Bem...

Mas retomemos o fio da meada, que é a decisão de 
Temer sobre a urgência na votação do pacote contra os 
corruptos e a corrupção. Foi mal por razões óbvias. há uma 
grita de Norte a Sul sobre uma conspiração para barrar a 
Operação lava Jato. E isso não é de hoje.

Mas, no final de semana, foram muitos os veículos de 
comunicação, impressos e eletrônicos, que capricharam 
nas manchetes sobre a formação, em fase adiantada, de 
uma força-tarefa para detonar o avanço de novas fases da 
operação que mudou o Brasil.

A retirada pelo Planalto do projeto anticorrupção 
foi um tipo de sinalização. É o que se tem de concreto. E 
armado.  Foi como dizer “não queremos agora ir por aí. 
Talvez a gente até vá, mas muito devagar”... 

Para setores expressivos da opinião pública, talvez 
mais entre formadores de opinião, esse fato combina em 
sentido inequívoco com a proposta do presidente interino 
de indicar o juiz Sérgio Moro para compor o Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Dois fatos, retirada e indicação, que se conectam 
à anunciada intenção dos senadores Renan Calheiros, 
presidente do Senado, e Romero Jucá, ex-ministro renunciada 
de Temer. Eles pretendem colocar novamente em pauta 
para votação matéria que dorme nos escaninhos de Brasília 
desde 2009, e que tem a ver com prevenção ao abuso 
de autoridade. Para esses dois embaixadores da política 
fisiológica de resultados, é abuso de autoridade quando a 
Polícia Federal bate ponto logo cedo na casa dos flagrados 
com a mão de gato na cumbuca do dinheiro público. Para 
eles, abuso de autoridade é quando o Ministério Público 
requisita diligências investigatórias bem como a instauração 
de inquérito policial contra aqueles flagrados na contramão 
da legalidade. Que combinação…

Com esse mapa estratégico nas mãos, muita gente 
acredita que, realmente, a turma das temeridades está 
preparando o terreno para lavar o “efeito lava Jato”, 
limpando-o da vida institucional do país. Efeito que pode ser 
traduzido em ameaça permanentemente a quem, gestor ou 
agente público, guarda esqueletos na contabilidade. 

Essa discussão evolui como se fosse música de fundo para 
acontecimento emblemático dos dias em que estamos vivendo: 
a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, 
o terceiro na linha de sucessão presidencial no país. Nos 
bastidores, morubixabas batem os tambores para aplacar 
o ímpeto da lava Jato. Nas ruas, só se ouve o silêncio dos 
não tão inocentes assim. Afinal de contas, as marchas que se 
multiplicaram no país desde 2013 serviram apenas para afastar 
a presidente? Essa eleição do sucessor de Eduardo Cunha é 
um fato menor? Não merece a consideração dos movimentos 
que levaram os bonecos de lula e Dilma para as avenidas do 
protesto nacional? É de se pensar que estamos a um passo do 
pior. E que, para chegarmos lá, ainda sofreremos bastante.

silêncio. dos inocentes?

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter
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Mundo

Colisão entre dois trens na Itália  
deixa 25 mortos e vários feridos 
O acidente ocorreu em Bari, 
por onde passam mais de 
200 composições por dia

Chega a 25 o número 
de mortos na colisão frontal 
entre dois trens ocorrido na 
manhã de ontem  em Bari, na 
Itália, que deixou ainda vá-
rios feridos. Um dos dois ma-
quinistas morreu, de acordo 
com as autoridades italia-
nas. Sobre o outro condutor 
ainda não se tem notícias. A 
companhia ferroviária que 
administra a Linha Norte de 
Bari também não confirmou 
até o momento a identidade 
de nenhum dos dois.

O acidente ocorreu  en-
tre Andria e Corato e os dois 
trens se chocaram na linha 
Bari Norte, administrada 
pela empresa Ferrotramvia-
ria e por onde passam mais 
de 200 composições ao dia. 
Testemunhas relataram ce-
nas de pânico e o trânsito 
em toda a região está inter-
rompido. O Senado da Itá-
lia homenageou as vítimas 
com um minuto de silêncio. 
O vice-presidente da Casa, 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para a prestação dos serviços de locação, licença e uso de SOFTWARE destinado ao setor de 
tributação do município de Bananeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Julho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

TERMO DE ERRATA - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016 
Nos termos do resumo da HOMOLOGAÇÃO do PP 00036/2016, datado de 14.06.2016 e 

publicado no respectivo canal de imprensa, ONDE LÊ: BANANEIRAS – PB, 13 DE JUNHO DE 
2016, LEIA-SE: BANANEIRAS – PB, 21 DE JUNHO DE 2016, mantendo-se inalterada as demais 
informações.Bananeiras - PB, 08 de julho de 2016

TERMO DE ERRATA - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016 
Nos termos do resumo do EXTRATO DE CONTRATOS do PP 00036/2016, datado de 14.06.2016 

e publicado no respectivo canal de imprensa, ONDE LÊ: CT Nº 00104/2016 - 13.06.16 - E.LINCON 
GUEDES ALVES - R$ 42.168,00 CT Nº 00105/2016 - 13.06.16 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS LTDA - ME - R$ 197.368,90, LEIA-SE: CT Nº 00104/2016 - 21.06.16 - E.LINCON GUEDES 
ALVES - R$ 42.168,00 CT Nº 00105/2016 - 21.06.16 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA - ME - R$ 197.368,90, mantendo-se inalterada as demais informações.Bananeiras - PB, 08 
de julho de 2016

A VENTOS DO NORDESTE S.A – CNPJ Nº 16.833.395/0001-43 torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação em 
João Pessoa-PB para implantação do COMPLEXO EÓLICO FRAGATA, com 7 parques eólicos 
de 30MW, com 14 aerogeradores cada de 2,1MW, totalizando 210MW de potência instalada, na 
zona rural de Araruna-PB, Cacimba de Dentro-PB, Riachão-PB e Cuité-PB, conforme abertura de 
processo de LI nº 2016-002762/TEC/LI-4807.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIOS 
FIOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, TOTALIZANDO 
6450 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 
306.420,24. Itapororoca - PB, 11 de Julho de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos, 
Instrumentos e material médico odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129.
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Julho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a confecção de materiais gráficos e formulários 

padronizados, destinados a Secretaria de Saúde do município. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 25/07/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 12 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de bombas e materiais para instalação 

e funcionamento de poços artesianos, visando o abastecimento d’água para minimizar os efeitos da 
seca ocorrida no município de São Domingos/PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 25/07/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 12 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.

AQUAMARIS AQUACULTURA S.A – CNPJ/CPF Nº 09.405.671/0001-07 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1503/2016 em João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade: Carcini-
cultura, o projeto compreende 28 viveiros de engorda com 171,65 ha e 7,16 ha com infraestrutura 
Na(o) – RUA JOÃO DE BRITO LIMA MOURA, S/N PB. Processo: 2013-007966/TEC/LO-6619 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 1600/2016 – 
conforme  Proc. 2016-002993/TEC/LI-4832, do Conjunto Habitacional Popular com 900 (novecentas) 
unidades habitacionais, em COLINAS DO SUL no município de JOÃO PESSOA - PB. 
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1573/2016 
– conforme  Proc. 2015-007909/TEC/LO-1276, do Conjunto Habitacional Popular com 25 (vinte e 
cinco) unidades habitacionais, no município de  SAPÉ - PB. 

EDNALDO SILVA DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 40.977.720/0001-26. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1530/2016 
em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Biscoito 
e Bolachas Na(o) -  RUA JOÃO CAETANO 102, CENTRO. Município: MAMANGUAPE – UF: PB.  
Processo: 2016-002409/TEC/LO-1990.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/0320-07, torna público que 
recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Licença de Operação Nº 374/2016 
em João Pessoa, para a atividade de Comércio Varejista de Produtos em Geral com Predominância 
de Gêneros alimentícios – Hipermercado, situado na Av. Epitácio Pessoa, 1277 – Tambauzinho – 
CEP -59030-001.

Maurizio Gasparri, lamen-
tou o episódio e expressou 
solidariedade pelos parentes 
das vítimas, ao pedir o es-
clarecimento das causas do 
acidente.

Por meio de um telegra-
ma, o papa Francisco tam-
bém demonstrou solidarie-
dade. “[Expresso] sentida e 
cordial participação na dor 
que atinge tantas famílias” 
envolvidas no acidente com 
dois trens na região italiana 
da Púglia. A mensagem foi 
enviada em nome do pontí-
fice ao bispo de Bari, mon-
senhor Francesco Cacucci. 
No texto, Jorge Bergoglio 
garantiu orações pelos que 
morreram e desejou “pronta 
recuperação” aos feridos.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, também la-
mentou a colisão dos trens, 
em mensagem enviada ao 
premier italiano, Matteo 
Renzi. No comunicado, Putin 
disse que a Rússia “partilha 
da dor do amigo povo italia-
no”. O chefe de Estado rus-
so também expressou sua 
“compaixão e apoio” aos pa-
rentes dos mortos e desejou 
uma “rápida recuperação” 
aos feridos.

Da Ansa Brasil

Foto: Massimo Mazzilli/Vigili del Fuoco Puglia

O impacto do choque entre os dois trens foi tão violento que partes das composições ficaram totalmente destruídas

O papa Francisco 
publicou decisão que 
delega à Administra-
ção do Patrimônio da 
Sé Apostólica a tare-
fa de gerir os bens da 
Igreja, encerrando me-
ses de discussões inter-
nas sobre de quem se-
ria esse papel.

O documento, 
uma espécie de de-
creto expedido dire-
tamente pelo papa, 
representa também o 
ponto final na refor-
ma dos organismos 
que se ocupam do 
controle e da vigilân-
cia sobre o patrimônio 
da Santa Sé.

Em julho passado, 
Francisco havia trans-
ferido a gestão dos 
imóveis da Igreja para 
a Secretaria para Eco-
nomia, criada em 2014 

para ter autoridade 
sobre toda as ativi-
dades econômicas da 
Santa Sé. 

Agora, o órgão 
chefiado pelo cardeal 
George Pell, ficará en-
carregado apenas pela 
vigilância, e não pela 
gestão em si.

O novo decreto do 
papa ainda resolve o 
conflito de interesses 
existente dentro da 
Secretaria para Eco-
nomia, que exercia 
atividades de gestão 
e controle ao mesmo 
tempo.

A decisão explica 
que “os bens tempo-
rais da Igreja” são 
destinados “ao culto 
divino, ao sustento 
do clero, ao aposto-
lado e às obras de 
caridade, especial-
mente a serviço dos 
pobres”.

Papa muda normas de 
controle no Vaticano 

GEStÃo DE BENS

Srinagar (AE) - O pri-
meiro-ministro da Índia, Na-
renda Modi, convocou ontem 
uma reunião de emergência 
para tratar da escalada da 
violência em protestos an-
ti-Índia na Caxemira, que já 
deixaram 29 mortos e envia-
ram centenas aos hospitais.

Os protestos irrompe-
ram no final de semana, após 
tropas indianas matarem um 
líder popular do maior grupo 
rebelde da região.

Os manifestantes desa-
fiaram o toque de recolher 
e atacaram as forças da po-
lícia e paramilitares com 
pedras. Na principal cidade 
da região, Srinagar, muitos 
políticos separatistas foram 
presos. Uma greve geral está 
marcada para amanhã.

Um jovem foi morto nes-
sa terça-feira após as forças 
do governo abrirem fogo 
sobre os manifestantes que 
atacaram uma estação de po-
lícia em Kupwara, e queima-
ram uma viatura. Ao menos 
dois outros civis ficaram feri-
dos, a maioria jovens. Um ofi-
cial foi morto nos protestos.

Médicos e autoridades da 
saúde afirmam que a emergên-
cia média já levou centenas aos 
hospitais, com ferimentos cau-
sados por armas letais e não 
letais. Ao menos 100 policiais 
também deram entrada

O secretário-geral das 
Nações Unidas, Ban Ki-moon, 
expressou sua preocupação 
com o aumento da violência 
na região. Em um comuni-
cado, ele pediu a ambos os 
lados para “evitar a violên-
cia” e espera que “todas as 
questões sejam resolvidas de 
modo pacífico”.

O conflito na região data 
de 1947, quando a Índia e o 
Paquistão conquistaram a in-
dependência do Reino Unido, 
mas discordaram quanto à 
posse da Caxemira. Dois dos 
três conflitos entre os adver-
sários foram pela disputa da 
região, que permanece divi-
dida entre os dois países.

Do lado indiano, muitos 
dos 12 milhões de residentes 
apoia grupos rebeldes que 
tentam fundir o país com 
o lado paquistanês. Desde 
1990, mais de 68 mil pessoas 
morreram da Caxemira in-
diana.

Violência em Caxemira
acende alerta na Índia

Tribunal diz que mar  
não pertence à China

Da Agência Estado Da Agência Estado

Agência Sputnik Brasil 

Pequim(AE) - Um tribu-
nal da Corte de Arbitragem 
de Haia declarou nessa ter-
ça-feira que a reivindicação 
de Pequim sobre os direitos 
históricos e econômicos da 
maior parte do Mar do Sul da 
China não tem base legal, um 
forte revés para o governo, 
que pode intensificar seus 
esforços para estabelecer 
seu controle a força.

A decisão foi tomada após 
um questionamento legal às 
ambições chinesas feito pe-
las Filipinas em 2013, um dos 
cinco países que também têm 
reivindicações sobre a região.

A corte também decidiu 
que a China não tem direito a 
uma zona econômica exclusiva 
(ZEE) na região que margeia o 
arquipélago de Spratlys, que 
é reivindicada pela China mas 
controlada por Taiwan.

“Este é um sério golpe à 
ambição da China na região”, 
disse Shi Yinhong, professor 
de relações internacionais da 
Renmin University, em Pe-
quim. “A decisão do tribunal 
parece ser majoritariamente 
a favor das Filipinas, e aconte-

ce após diversos anos de ten-
são crescente entre os países.”

O veredicto, baseado 
na convenção das Nações 
Unidas sobre a lei marítima, 
acontece após anos de amea-
ças por parte do governo em 
Pequim, que aumentaram 
rapidamente a circulação de 
navios e aviões de guerra na 
região, o que foi visto como 
um desafio à supremacia dos 
Estados Unidos ali.

O caso das Filipinas é 
visto como um teste ao com-
promisso da China frente a 
uma ordem internacional 
baseada em regras. Os EUA 
e seus aliados afirmam que 
esse compromisso vem sen-
do minado pelas atividades 
militares do país, incluindo a 
construção de sete ilhas arti-
ficiais fortificadas na região.

A China, por seu lado, 
afirmou que o tribunal não 
tem jurisdição sobre o caso, e 
que não pretende seguir suas 
decisões.

A decisão unânime do 
tribunal é legalmente vincu-
lativa para a China e as Fili-
pinas, mas sua observação só 
pode ser garantida através da 
pressão internacional.
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Procon-JP interdita setor do supermercado Pão de Açúcar

Alimentação

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Insetos em meio à comi-
da e apreensão de produtos 
com prazo de validade ven-
cido. Este foi o resultado da 
fiscalização realizada pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP), nessa ter-
ça-feira (12), que provocou 
a interdição parcial do su-
permercado Pão de Açúcar, 
instalado na Epitácio Pessoa. 
Foram encontradas, no setor 
de alimentação, moscas e 
baratas mortas junto a em-

balagens de comidas como 
carnes, linguiças, azeitonas, 
palmitos, etc.  De acordo com 
o secretário do Procon-JP, 
Marcos Santos, o supermer-
cado infringiu várias leis bá-
sicas que regulam a relação 
consumerista prevista tanto 
no Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) como na le-
gislação municipal e estadual. 
“Aqui se trata não apenas de 
verificação das leis, mas do 
direito básico do consumidor, 
que é adquirir um produto 

com qualidade e em condi-
ções de consumo sem prejuí-
zo à sua saúde”. O CDC é bas-
tante objetivo no que se refere 
à vulnerabilidade do consu-
midor enfatizando a proteção 
à vida, à saúde e à segurança. 
“Encontrarmos insetos junto 
a alimentos chega a ser uma 
afronta aos direitos básicos do 
cidadão, não apenas enquanto 
consumidor, mas como ser hu-
mano. Infelizmente, quando 
chegamos a esse ponto, pre-
cisamos tomar medidas mais 

drásticas, como a interdição, 
ainda que parcial, do estabe-
lecimento em questão”, disse 
Marcos Santos. 

Além da interdição, o 
estabelecimento foi autuado 
e responderá pelas sanções 
previstas em lei, inclusive 
com pagamento de multa 
que pode variar entre R$ 
300,00 e R$ 3 milhões. 

A explicação da gerên-
cia do supermercado para 
o problema é que o estabe-
lecimento foi dedetizado na 

noite da segunda-feira (11), 
fazendo com que os insetos 
se espalhassem pelo prédio. 
“Consideramos uma expli-
cação bastante frágil, prin-
cipalmente porque esse tipo 
de serviço tem que ser pla-
nejado, até porque se trata 
de produto tóxico, que pode 
prejudicar a saúde das pes-
soas”, observou o secretário.   

Análise 
 As amostras dos produ-

tos apreendidos no super-

mercado parcialmente inter-
ditado serão encaminhadas 
para a Agevisa para análise 
de conteúdo. 

“Vamos avaliar até que 
ponto o consumidor foi pre-
judicado e isso só sabere-
mos, com certeza, após o 
laudo das amostras, porque, 
agora, além do risco da con-
taminação pelos insetos, te-
mos que avaliar também a 
quantidade do veneno oriun-
do da dedetização”, informou 
o secretário. 

Foto: Reprodução/Internet

Produto estimula a fome e eleva as calorias
Uso do AdoçANtE ArtIFICIAl

Fábio de Castro
Agência Estado

Os adoçantes podem fa-
zer com que os usuários te-
nham mais fome e comam 
mais, de acordo com um novo 
estudo feito por cientistas 
australianos e publicado nes-
sa terça-feira, 12, na revista 
científica Cell Metabolism. A 
pesquisa foi feita com o ado-
çante artificial sucralose, am-
plamente utilizado no contex-
to doméstico e na indústria, 
incluindo diversos produtos 
considerados “diet” ou “sem 
açúcar”. Pesquisas anterio-
res em humanos e animais já 
sugeriam que os adoçantes 
podiam estimular o aumen-
to do consumo de comida, 
mas o novo estudo confirma 
a hipótese e explica qual é o 
mecanismo por trás disso e 
mostra quais efeitos os ado-
çantes produzem no cérebro 
ao regular o apetite e alterar a 
percepção do sabor.

Os cientistas da Universi-
dade de Sydney e do Instituto 
de Pesquisa Médica Garvan 
- ambos na Austrália - reve-
laram no cérebro um sistema 
até agora desconhecido que 
é responsável por integrar 
as sensações de doçura e de 
conteúdo energético do ali-
mento. De acordo com um 

dos autores do estudo, Greg 
Neely, professor da Faculdade 
de Ciências da Universidade 
de Sydney, o adoçante dese-
quilibra a integração entre a 
sensação do sabor doce e o 
conteúdo de energia da comi-
da, fazendo com que o cérebro 
estimule um maior consumo 
de calorias. “Depois de uma 
exposição prolongada a uma 
dieta que continha o adoçante 
artificial sucralose, nós obser-
vamos que os animais come-
çaram a comer muito mais”, 
disse Neely à reportagem.

“Por uma investigação 
sistemática desse efeito, des-
cobrimos que nos centros de 
recompensa do cérebro, a sen-
sação de doçura está integra-
da com a que percebe o con-
teúdo energético. Quando a 
relação entre doçura e energia 
é desequilibrada por um tem-
po, com o adoçante, o cérebro 
faz uma calibragem e começa 
a aumentar o consumo total 
de calorias”, explicou Neely.

Segundo os autores do 
estudo, bilhões de pessoas 
em todo o mundo consomem 
adoçantes artificiais, que são 
muitas vezes prescritos como 
um recurso para tratar a obe-
sidade, embora pouco se saiba 
até agora sobre seu impacto 
integral no cérebro e na regu-
lação do apetite.

Adoçante desequilibra a integração entre a sensação do sabor doce e o conteúdo de energia da comida

Hiperatividade e sono prejudicado
O novo estudo, segundo 

eles, é o primeiro a identificar 
como os adoçantes artificiais 
podem estimular o apetite. Os 
cientistas identificaram uma 
complexa rede neural que 
responde à comida adoçada 
artificialmente, sinalizando ao 
animal que ele ainda não inge-
riu energia suficiente.

“Usando essa resposta às 
dietas adoçadas artificialmen-
te, nós pudemos mapear uma 
nova rede neural que equilibra 
a palatabilidade da comida 

com o conteúdo energético. 
A rota que nós descobrimos é 
parte de uma resposta evoluti-
va do cérebro à fome, que faz 
com que os alimentos mais ca-
lóricos nos pareçam mais sa-
borosos”, afirmou o cientista.

Os pesquisadores tam-
bém descobriram que os ado-
çantes artificiais provocam hi-
peratividade, insônia e queda 
da qualidade do sono - com-
portamentos coerentes com 
um estado de jejum. Os efeitos 
no sono são semelhantes aos 

que já foram relatados em es-
tudos com humanos. Para des-
cobrir se os adoçantes naturais 
também aumentam a ingestão 
de comida em mamíferos, Her-
bert Herzog, do Instituto de 
Pesquisa Médica Garvan, re-
plicou os resultados do estudo 
utilizando camundongos.

Os camundongos que 
consumiram uma dieta adoça-
da com sucralose por sete dias 
apresentaram um aumento 
considerável na ingestão de 
comida, 

Moscas drosófilas 
são alvo de pesquisa

No estudo, moscas dro-
sófilas foram expostas a 
uma dieta com inclusão do 
adoçante artificial por cinco 
dias - um período prolonga-
do para uma mosca. Depois 
disso, os cientistas obser-
varam os animais por três 
dias, enquanto eles se ali-
mentavam com comida sem 
adoçante. 

As moscas que haviam 
sido submetidas ao ado-
çante consumiram em mé-
dia 30% mais calorias, em 
comparação às moscas que 
se alimentaram com comida 
adoçada naturalmente.

“Quando fomos investi-
gar por que os animais esta-
vam comendo mais, mesmo 
já tendo consumido calorias 
suficientes, descobrimos 
que o consumo crônico des-
se adoçante artificial na rea-
lidade ‘engana’ o cérebro ao 
aumentar a intensidade do 
sabor doce. Quando o ani-
mal começa a se alimentar 
com comida sem adoçante, o 
cérebro não encontra a mes-
ma intensidade de doçura e 
isso aumenta a motivação do 
animal para ingerir mais co-
mida”, disse Neely. 

Neno, vencedor de desafios
Estamos somente a dois meses e meio 

das eleições, tenho candidatos a prefeito e 
vereador definidos há muito tempo e conti-
nuo o tipo de pessoa que não pode falar por 
falar em destino. Há muito que deixei de 
acreditar nesse tipo de coisa.

A única fatalidade é morrer e nunca há 
data fixa. Até na pena de morte as coisas 
vão mudando, principalmente o interior do 
conenado. Justamente por não acreditar em 
destino é que acho que meus candidatos a 
prefeito e vereador serão eleitos.

Uma ajudinha aqui, grande Chico 
Buarque: “Roda mundo, roda gigante, roda 
moinho, roda pião... O tempo rodou num 
instante nas voltas do meu coração”. 

Algumas vozes femininas passaram por 
meu coração sonoro. Que sejam eternas, 
pra alegrar as dores e as próprias alegrias 
(pois nunca são suficientes). Sem elas, a 
música não existe. Elas se contrapõem ao 
cantochão. Elas são magias completando os 
sons dos ventos e dos silêncios.

Tenho que continuar na roda viva: “A 
gente vai contra a corrente até não poder 
resistir. Na volta do barco é que sente o 
quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a 
gente cultiva a mais linda roseira que há, mais eis 
que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá”...

Se as cantoras fossem mais ouvidas 
ainda, o mundo estaria melhor. Ah, se a 
América tivesse escutado Joan Baez com 
muita atenção naqueles anos 60. Como um 
copo vazio está cheio de ar, é sempre bom 
lembrar que Joan Baez também gravou 
“Imagine”. Como o mundo seria melhor se 
praticasse o que está na letra de “Imagine” 
e não se limitasse a comprar discos de John 
ou lembrar o dia de sua morte... “Imagine 
no religion too”... (esta frase é uma chave, 
um código, um selo; as religiões aumenta-
ram em muito os sofrimentos da humanida-
de através de séculos).

Lembrando Gregório de Mattos: quem 
tiver dinheiro pode ser Papa?... A pergunta 
gregoriana foi repetida por Gustavo Magno 
em seu rock “Partidos”, no disco “Divina 
virtude”.
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Peço o que está escrito invisivel-

mente na minha camisa: “não voto nulo 
porque não sou inútil”. No mais, posso 
ir embora com minha roda viva, pois o 
tempo vai rodar num instante, em outu-
bro, quando estiver em frente a uma urna 
eletrônica.

Apesar de não nos encontrarmos 
muitas vezes (no máximo, uma ou duas 
por mês), eu e Neno Rabello (foto acima) 
éramos verdadeiros amigos. Tanto que na 
penúltima eleição realizada na Associação 
Paraibana de Imprensa, ganha por Abe-
lardo Jurema no 2º turno, em disputa com 
Evandro da Nóbrega, não pude votar em 
Neno no primeiro turno por um compro-
misso  que tinha há muito tempo com Chi-
co Pereira. Disse isso a Neno e ele aceitou 
com uma placidez que não me surpreen-
deu, pois ele sempre foi uma pessoa serena 
que sempre enfrentou grandes desafios 
(aos quais muitos teriam sucumbido), 

como a cegueira que foi causada pela 
diabetes. Filho da saudosa acadêmica 
Adyla Rabello, Neno Rabello era irmão 
do também jornalista e colunista social 
Gerardo Rabello.

 A deficiência visual não o impediu 
de ser diretor-presidente da revista “A 
Semana”, que procurava (na maioria das 
vezes conseguido) a melhor informação 
dos fatos, principalmente os políticos.

 Repetindo que Neno era vencedor 
de diversos desafios, nos últimos tempos 
atuava como radialista na Nova Correio 
AM 1340. Tão consciente do seu valor, da 
sua história pessoal, do próprio carma 
(por que não?), lançaria no próximo 2 de 

agosto o livro “Ponto de vista - Crônicas de 
um cego que vê”. Quantos teriam a coragem 
da profundidade de algo assim?

Por isso o colunista e acadêmico 
Abelardo Jurema, disse ontem, com firmeza 
total, sobre Neno: “Ele era um guerreiro, 
uma pessoa muito perseverante”! 

Não sei, mas apenas suponho, o que 
está no outro “plano”, mas como postei no 
Facebook: “Que Neno Rabelo tenha na vida 
eterna o que a sua vida decente e traba-
lhadora aqui na Terra fez para que BEM 
colhesse carmicamente. Na certa, está A 
CAMINHO DA LUZ”.

Uma ajudinha, Chico Buarque
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Genebra - O número de 
pessoas infectadas pelo vírus 
da Aids volta a subir no Brasil, 
enquanto a UNAids - progra-
ma da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) para com-
bater a doença - alerta que 
os avanços pelo mundo nos 
primeiros dez anos do século 
21 perderam força. Dados pu-
blicados nessa terça-feira, 12, 
pela entidade revelam que,  
cerca de 43 mil novos casos 
eram registrados no Brasil 
em 2010, a taxa em 2015 su-
biu para 44 mil. 

Em termos globais, a 
agência de combate à Aids 
aponta que o número de no-
vas infecções pelo mundo 
caiu apenas de forma modes-
ta, de 2,2 milhões em 2010 
para 2,1 milhões em 2015. 
O Brasil e a América Latina, 
porém, caminharam em uma 
direção oposta. 

“Estamos soando o alar-
me”, disse Michel Sidibé, dire-
tor-executivo da UNAids. “O 

Em 2010, foram registrados 
43 mil casos; 5 anos depois, 
o número subiu para 44 mil

Criador da ‘pílula do 
câncer’ é investigado

Cão é atingido por 
cinco tiros no Rio

Sapato metalizado 
volta à cena em NY

Alemanha confirma 
o técnico Joachim

Banda larga fixa  tem 
26 milhões de acesso

Uma sindicância foi aberta pela 
Universidade de São Paulo (USP) com 
objetivo de investigar as atividades 
do pesquisador Gilberto Chierice. 
Criador da fosfoetanolamina sintética, 
chamada de “pílula do câncer”, o pro-
fessor aposentado corre o risco de ter 
a aposentadoria cassada se ficar com-
provado que usou as dependências da 
universidade irregularmente para 
desenvolver e distribuir a substância. 
A USP alega ainda que teve a imagem 
manchada e diz apurar “eventual in-
fração referente à confecção e à distri-
buição da substância”. O advogado do 
pesquisador, Fábio Soares, afirma que 
a instituição sempre soube que a fos-
foetanolamina era produzida no local.

Um cachorro foi atingido por 
cinco tiros na segunda-feira, 11, 
no bairro Coelho Neto, localizado 
na Zona Norte do Rio. Segundo 
moradores, o animal teria sido 
atingido durante um confronto en-
tre criminosos. Os tiros atingiram 
virilha, o pescoço, as coxas e uma 
axila. O cão vira-lata, de aproxi-
madamente 3 anos, sobreviveu.  
De acordo com a Sociedade União 
Internacional Protetora dos Animais 
(Suipa), que prestou os primeiros 
atendimentos, o cachorro, que foi 
resgatado próximo à Avenida Brasil, 
passa bem.

Do Egito antigo à Idade Média, 
da Revolução Francesa às melin-
drosas dos anos 1920, da corrida 
espacial em 1960 aos desfiles de 
inverno 2016 na Semana de Moda de 
Nova York: o metal mantém status 
de distinção e o brilho continua a 
seduzir mulheres. Agora, eles apare-
cem principalmente nos sapatos. Só 
na última temporada de desfiles, o 
metalizado ganhou vez nas coleções 
de Michael Kors, Philip Lim, Proenza 
Schouler e Jeremy Scott. 

Após a imprensa da Alema-
nha especular nos últimos dias 
sobre uma possível saída de Joa-
chim Löw do comando da seleção 
nacional, na esteira da eliminação 
diante da França na semifinal da 
Eurocopa, a Federação Alemã de 
Futebol (DFB, na sigla em alemão) 
confirmou oficialmente ontem a 
continuidade do técnico no cargo 
até pelo menos a Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia. O presidente 
da DFB, Reinhard Grindel, voltou 
a exaltar a confiança que tem no 
trabalho do treinador.

O Brasil registrou 26,04 mi-
lhões de acessos de banda larga 
fixa no mês de maio. No mesmo 
período, o Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) estava presente 
em 39,05% dos domicílios brasi-
leiros. Os dados foram disponibili-
zados ontem pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). Com 
base no levantamento feito pela 
entidade, a região Sudeste liderou 
com 15.394.651 acessos do Ser-
viço de Comunicação Multimídia 
(SCM) em maio de 2016. O Nordes-
te ocupou a segunda posição no 
ranking de uso do recurso, com o 
registro de 3.061.674 de acessos. 
Em seguida, surge o Centro-Oes-
te, com 2.142.915 participações. 
A pesquisa traz ainda dados das 
regiões Sul e Norte, que registra-
ram, respectivamente, 4.511.738 
e 930.013 acessos.

Jamil Chade
Agência Estado

poder da prevenção não está 
sendo realizado. Se houver 
um aumento de novos casos 
de infecção agora, a epidemia 
será impossível de ser contro-
lada. O mundo precisa tomar 
medidas urgentes e imedia-
tas”, alertou. Hoje, são 36,7 

milhões de pessoas vivendo 
com a doença pelo mundo e 
com 1,1 milhão de mortes.

No total, a população vi-
vendo com Aids no Brasil pas-
sou de 700 mil para 830 mil 
entre 2010 e 2015, com 15 
mil mortes por ano. “O Brasil 

sozinho conta com mais de 
40% das novas infecções de 
Aids na América Latina”, aler-
tou a UNAids. 

A organização destaca 
importantes avanços na re-
gião no que se refere à con-
taminação de crianças, com 

uma queda de 50% em ape-
nas cinco anos. Mas, entre 
adultos, a UNAids alerta para 
um aumento de casos de 2% 
entre 2010 e 2015, atingindo 
um total de 91 mil novas in-
fecções por ano. 

Na América Central, as 
taxas de aumento foram de 
quase 20% em países como 
Belize, Nicarágua e Guatema-
la. No México, a alta foi de 8%, 
contra 5% na Colômbia e 4% 
no Brasil. Em pelo menos dez 
países latino-americanos, po-
rém, houve queda no número 
de novos casos, incluindo Ar-
gentina, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela. 

No Brasil, apenas 6% do 
orçamento seria usado para 
programas de prevenção e, 
das 830 mil pessoas vivendo 
com a doença, 452 mil es-
tariam recebendo a terapia, 
cerca de 55%.

Em termos gerais, o Bra-
sil gastaria cerca de US$ 800 
milhões com o combate à 
Aids, segundo dados de 2014. 
Mas o estudo alerta que a pre-
venção pode estar falhando. 
Quase metade dos homens 
que têm relações sexuais com 
outros homens nunca tinha 
sido testado.

Foto: Divulgação

População vivendo com a doença no Brasil passou de 700 mil para 830 mil entre 2010 e 2015

Três artesãos pro-
fissionais capacitados 
durante as oficinas te-
rapêuticas do Centro de 
Atenção Psicossocial Jo-
vem Cidadão (Caps-AD 
III), que integra a rede de 
saúde do Estado, partici-
param no último fim de 
semana da Feira de Anti-
guidade que aconteceu 
no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João 
Pessoa. Essas oficinas te-
rapêuticas fazem parte 
do processo de recupe-
ração dos dependentes 
químicos atendidos pelo 
Caps e as peças produ-
zidas estão dentro do 
Programa de Geração de 
Emprego e Renda.

Os usuários trans-
formam materiais reci-
cláveis – a exemplo de 
garrafas pet, papelão, 
vinil, CDs, jornais, revis-
tas entre outros que 
encontram em sucatas, 
tipo eucatex, quadros 
velhos e vidros –, em  
mandalas, quadros,  es-
tante, porta-lápis, santu-
ário, puffs, flores, pulsei-
ras, dentre outras obras 
de arte e objetos.  “Eles 
mostraram aos visitantes 
como era feito o trabalho 
e venderam quase tudo 
e tinha muita gente que-
rendo saber por que esse 
tipo de curso é dado den-
tro de um Caps que trata 
dependentes químicos”, 
disse a diretora do Caps, 
Marileide Martins. 

“A inclusão social e 
redução de danos através 
da arte educação é um 
trabalho de formiguinha 
que se desenvolve e cres-
ce gradativamente. Você 
vê pessoas chegando 
ao serviço opacas e sem 
vida e vê-las se transfor-
mar recuperando a au-
toestima é gratificante”, 
comentou Marileide ao 

lembrar que muitos fa-
miliares ficam emocio-
nados quando veem os 
seus parentes trabalhan-
do e voltando a ter uma 
vida normal e vendo que 
eles não estão ali como 
usuários de drogas, 
mas como profissionais, 
como trabalhadores, 
como pessoas reco-
nhecidas e respeitadas. 
“Isso é muito emocio-
nante, não tem preço, 
é muito gratificante 
para a gente”, comple-
tou a diretora do Caps.

O projeto 
Marileide Martins 

explicou que o Projeto 
de Geração de Emprego 
e Renda começou em 
2013 e já faz parte de 
uma portaria do Minis-
tério da Saúde. Foi con-
tratado um artesão pro-
fissional para ministrar as 
oficinas e hoje o projeto, 
que conta com a parce-
ria de empresas e insti-
tuições, tem conseguido 
resultados positivos com 
a profissionalização dos 
usuários e a sua inserção 
no mercado de trabalho.  

“Esse projeto visa 
despertar o potencial 
dessas pessoas e quem 
já tem alguma profis-
são, algum dom, a gen-
te aprimora e hoje nós 
temos no mercado de 
trabalho 38 usuários. 
Alguns desses não eram 
profissionais. Muitos 
trabalham em em-
presas e restaurantes 
importantes e outros 
montaram seus pró-
prios negócios”, expli-
cou a diretora do Caps 
ao destacar ainda que 
os usuários participam 
de curso de capacita-
ção de corte e costura, 
culinária, cabelereiro, 
pedicure e manicure. 

Feira exige produtos 
no Espaço Cultural

ARTESÃOS CAPACITADOS

Bruno Bocchini  
Repórter da Agência Brasil 

O número de estudantes 
inadimplentes em instituições 
de Ensino Superior privadas 
do País atingiu 8,8% em 2015. 
De acordo com o Sindicato 
das Mantenedoras de Ensi-
no Superior (Semesp), a alta 
de 2014 para 2015 “pode ser 
explicada em função da crise 
macroeconômica e política 
que o País enfrenta e pelo corte 
do Financiamento Estudantil 
(Fies) a partir de 2015, com 
queda acentuada no número 
de contratos novos, reduzindo 
ingressantes e aumentando 
a evasão.” Divulgados ontem, 
os dados fazem parte da 10ª 
Pesquisa de Inadimplência do 

Sindicato das Mantenedoras 
de Ensino Superior (Semesp) 
e indicam que, em 2014, o ín-
dice registrado foi de 7,8%. O 
levantamento considera como 
inadimplente o estudante com 
mensalidade atrasada há mais 
de 90 dias.

Taxa
Segundo a pesquisa, o 

índice é o maior desde 2010, 
quando a inadimplência do 
setor alcançou 9,6%. A taxa de 
curto prazo, de até 30 dias de 
atraso, também sofreu acrés-
cimo, passando de 13,2% em 
2014 para 14,8% em 2015. A 
taxa de médio prazo, de até 90 
dias, também subiu de 10% em 
2014 para 11,1% em 2015. Os 
resultados mostram ainda que 

o índice de inadimplência no 
setor, de 8,8%, é superior ao ín-
dice geral registrado – que con-
sidera todos os setores no País, 
de 6,2% em 2015. Apesar do 
resultado de 2015, o Semesp 
tem a expectativa de que em 
2016 a inadimplência no setor 
pare de crescer e se estabilize. 
“A expectativa de estabilidade 
para este ano é uma boa notícia 
para o setor, que reflete o au-
mento da confiança dos merca-
dos na recuperação da econo-
mia do País”, destacou a nota.

As projeções do sindicato 
foram realizadas com base em 
indicadores de atividade eco-
nômica, número de contratos 
do Fies e entrevistas com man-
tenedores de Instituições de 
Ensino Superior (IES).

Nesta quarta-feira (13) o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) completa 26 
anos. Para lembrar a data, a 
Rede de Proteção Integral à 
Criança e ao Adolescente de 
João Pessoa, realiza uma pro-
gramação com várias ações, 
evidenciando o protagonismo 
infantojuvenil. As atividades 
se realizam no horário das 
13h às 17h, no Centro Cultural 
Tenente Lucena, na Av. Josefa 
Taveira, em Mangabeira.

O II Festival Municipal de 
João Pessoa “ECA Reivindicar-
-te” abre a programação, com 
apresentações culturais de 
dança, música e teatro. O fes-
tival conta com a participação 
de 350 crianças e adolescen-
tes. No evento estarão presen-
tes autoridades do Ministério 
Público do Trabalho, Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança, Frente Parlamentar e 
Conselhos Tutelares. O festi-
val acontece simultaneamente 

nos municípios de Cabedelo e 
Lucena (manhã), Santa Rita, 
Bayeux e Cruz do Espírito San-
to (tarde). Este ano, a Campa-
nha ECA 26 anos tem como 
eixos centrais: o trabalho in-
fantil, a exploração sexual e a 
redução da maioridade penal, 
consideradas as três violên-
cias em evidência em todo o 
País.

A coordenadora da Rede 
Margarida – Remar, Conceição 
Vanderlei, destaca que esse 
ano a campanha mais uma vez 
conta com a doação da Agên-
cia de Publicidade Mayday. 
“Desta vez, a campanha tem 
como objetivo a desconstru-
ção do preconceito contra o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Estamos mostrando 
que a criança e o adolescente, 
em qualquer situação é a ví-
tima, nunca agressor”, lem-
bra.   O Estatuto da Criança 
e do Adolescente é uma lei de 
1990 que normatiza o artigo 

227 da Constituição Federal 
que garante ‘prioridade ab-
soluta’ à infância e adoles-
cência. Nesses 25 anos a luta 
tem sido pela efetivação da lei, 
bem como a desconstrução de 
preconceitos que a sociedade 
tem em relação ao estatuto, a 
exemplo de que defende ‘ado-
lescentes que cometem atos 
infracionais’.

O SGD é composto por 
organizações governamentais 
e não governamentais. A Rede 
de Proteção Integral à Criança 
e ao Adolescente de João Pes-
soa, é composta por órgãos 
públicos, sociedade civil e or-
ganizações não governamen-
tais. Entre os órgãos públicos 
estão a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Humano 
da Paraíba (SEDH), Secretaria 
de Estado da Educação (SEE), 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) e Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social de 
João Pessoa (SEDES).

Crise e corte do Fies elevaram 
inadimplência no setor em 2015

Programação marca hoje, na 
Paraíba, os 26 anos do ECA

ENSINO SUPERIOR

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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Aumento de impostos
Pesquisa afirma que 81% dos brasileiros são contra
Da Agência Brasil

O governo já arrecada 
muito e não precisa aumen-
tar impostos para melhorar 
os serviços públicos. A ava-
liação é de 81% de brasilei-
ros consultados em pesquisa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), divulgada 
ontem.

O percentual que con-
sidera os impostos no Bra-
sil muito elevados passou 
de 44% em 2010 para 65% 
em 2016. Os que conside-
ram que os impostos vêm 
aumentando muito subiram 
de 43% em 2010 para 83% 
este ano. Além disso, 70% 
concordam que a baixa qua-
lidade dos serviços públicos 
é mais consequência da má 
utilização dos recursos do 
que da falta deles.

Para 84% dos entrevis-
tados, os impostos no Brasil 
são elevados ou muito ele-
vados e 73% são contra o 
retorno da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF).

Serviços públicos
Saúde e segurança pú-

blica são os serviços públi-
cos mais mal avaliados. Com 
base na opinião da popula-
ção, foi construído um índice 
que vai de zero a 100. Valores 
superiores a 50 representam 
a parcela da população que 
considera o serviço de alta 
ou muita qualidade e aque-
les abaixo de 50 indicam 
maior avaliação negativa do 
serviço. A saúde e a seguran-
ça têm as piores avaliações 
entre 13 serviços analisados. 
Receberam os índices mais 
baixos: 20 e 22 pontos.

Nenhum dos serviços 
alcançou índice acima de 50 
pontos. Os que tiveram a me-
lhor avaliação foram o forne-
cimento de energia elétrica 
e os Correios, com 48 e 46 
pontos, respectivamente.

Contas públicas
Para 80% dos entre-

vistados, o governo deve 
reduzir as despesas atuais 
para diminuir os déficits or-
çamentários e 59% conside-
ram que os gastos públicos 
subiram muito nos últimos 
anos.

Entre os que recomen-
dam o corte de gastos, a prio-
ridade deve ser reduzir o 
custeio da máquina pública e 
os salários dos funcionários 
públicos, na opinião de 32% 
e 22%, respectivamente.

Para os que acham que 
o governo deve manter os 
gastos, foram apresentadas 
três opções para estabilizar 
as contas. E 42% disseram 
que o governo deve vender 
ou conceder bens e estatais 
à iniciativa privada, 17% 
defenderam a criação de 
impostos e 12% acham que 
é melhor aumentar a dívi-
da pública. Outros 30% não 
souberam responder.

Quanto menor a instân-
cia de governo, maior a per-
cepção da população de que 
o dinheiro é bem utilizado. 
A pesquisa apurou que 83% 
consideram que os recursos 
federais são mal utilizados 
ou muito mal utilizados pelo 
presidente da República e 
seus ministros. O percentual 
cai para 73% quando se ana-
lisa o orçamento estadual e 
para 70% quanto se verifica 
o municipal.

Vendas de carro e 
tecido aumentam

Produção de motos 
apresenta queda

Volkswagen quer 
reduzir funcionários

Inflação da terceira 
idade chega a 8,71% 

Total de cidades 
turísticas cai 

Três segmentos do comércio 
têm mostrado mais força contra a cri-
se. O grupo veículos e motos, partes 
e peças; o de tecidos, vestuário e 
calçados; e o de hipermercados e su-
permercados apresentaram resulta-
dos favoráveis na comparação entre 
abril e maio. Segundo informações 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgadas ontem, 
o segmento de veículos apresentou 
crescimento de 1% frente a abril. 
O de vestuário cresceu 1,5%. No 
segmento de supermercados houve 
estabilidade depois de expansão de 
1% em abril.

A produção de motocicletas 
caiu 33,4% no período de janeiro a 
junho deste ano, somando 464.357 
unidades, de acordo com dados di-
vulgados hoje (12) pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abraciclo). 
No mesmo período do ano passado 
foram produzidas 697.540 moto-
cicletas. No mês de junho, foram 
fabricadas 81.387 unidades, o 
que representa uma retração de 
11,8% na comparação com maio 
e de 30,4% em relação a junho do 
ano passado.

A Volkswagen adotará medi-
das para reduzir um excedente de 3,6 
mil funcionários na fábrica Anchieta, 
na região do ABC Paulista, informou 
o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
Serão implementados programas 
como o de demissão voluntária, de 
suspensão temporária de contrato 
de trabalho (lay-off ), além do conge-
lamento de reajustes salariais. A as-
sessoria de imprensa da Volkswagen 
confirma que retomou as discussões 
com o sindicato para que, nas próxi-
mas semanas, “sejam construídas 
alternativas para o novo cenário que 
se impõe”.

A inflação para pessoas 
com mais de 60 anos, medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor 
da Terceira Idade (IPC-3i), ficou 
em 1,64% no segundo trimes-
tre deste ano. O índice acumula 
8,71% em 12 meses, segundo 
dados divulgados hoje (12) pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). O 
IPC-3i apresenta taxas superiores 
ao Índice de Preços ao Consumidor-
-Brasil (IPC-BR), que mede a infla-
ção para todas as faixas etárias e 
que registrou variações de 1,39% 
no segundo trimestre deste ano e 
de 8,54% em 12 meses.

Documento divulgado pelo 
Ministério do Turismo  esta semana 
mostra que o número de municípios 
turísticos no País foi reduzido em 35%: 
de 3.345 para 2.175. O Mapa do Turis-
mo do Brasileiro é uma ferramenta de 
gestão, que permite direcionamento 
de políticas públicas para o setor.
Construído em conjunto com os órgãos 
oficiais do setor, o Mapa tem como foco 
a estruturação e a promoção do setor, 
de forma regionalizada e descentraliza-
da. Ele serve também para identificar o 
desempenho da economia do turismo 
para tornar mais fácil a identificação e 
apoio a cada uma das cidades.

A Fazenda Carnaúba, da ci-
dade de Taperoá, no Cariri pa-
raibano, promove a partir desta 
sexta-feira (15) leilão de bovi-
nos, caprinos e ovinos durante 
o chamado Dia D. A ação será 
realizada até domingo (17) e é 
considerada a maior mostra de 
caprinos e ovinos nativos do Bra-
sil. A estimativa dos organizado-
res é que sejam vendidas cerca 
de 500 animais.   

O evento é realizado na pro-
priedade que pertence à família do 
escritor paraibano Ariano Suassuna, 
conhecido também por ajudar a 
desenvolver a cabra moxotó. No 
local, os visitantes poderão con-
ferir as raças bovinas Guzerá, 
Sindi e Gado Pé Duro. Já as ca-
prinas, além da moxotó, serão as 

pardas sertanejas, Graúna, Ser-
rana Azul, Repartidas, Canindé, 
Marota, Murcianas e Biritingas. 
Os ovinos são da raça Barriga 
Negra, Cariri, Morada Nova, Ja-
guaribes, Cara Curtas, Santa Inês 
e Somalis. 

O Sebrae apoia o evento 
através do projeto Sertão Em-
preendedor. Para o gestor do 
projeto, João Bosco da Silva, o 
evento será importante para a 
cadeia produtiva da região. “O 
Cariri possui técnicas muito boas 
de criação animal, com foco na 
caprinocultura, que é uma ativi-
dade muito comum da região. O 
produtor rural que quiser com-
prar animais de boa qualidade, 
deve procurar o Dia D, da Fazen-
da Carnaúba”, explicou.

O Dia D contará ainda com 
um Empório e Exposições de ar-
tes. A partir das 8h, haverá ex-
posição de artesanato, gastro-
nomia caprina no restaurante 
local e os bares ficarão abertos 
durante toda a programação do 
evento.

O Dia D é uma realização da 
Fazenda com o Lacticínio Gru-
piara Taperoá, apoio do Sebrae, 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), Federação da 
Agricultura e Pecuária da Paraí-
ba (Faepa), entre outros empre-
endimentos locais, e ainda o pa-
trocínio da Madeireira Colombo, 
Agropecuária e Casa do Agricul-
tor. Mais informações: https://
www.facebook.com/carnauba.
taperoa

Leilão oferece mais de 500 
animais no Cariri paraibano

BoVIno, cAPrIno e oVIno

FoTo: Divulgação

Animais de boa genética serão leiloados na Fazenda Carnaúba, em Taperoá. Vendas começam nesta sexta-feira e vão até domingo

nielmar de oliveira 
Repórter da Agência Brasil

As vendas do comércio 
varejista do País fecharam o 
mês de maio com queda de 
1% na comparação com abril, 
na série ajustada sazonalmen-
te. Já a receita nominal do se-
tor ficou praticamente estável 
ao acusar queda de 0,1%. O 
volume de vendas no comér-
cio acumula, nas séries sem 
ajustes sazonais, retração de 
7,3% nos cinco primeiros me-
ses de 2016.

Os dados foram divulga-
dos hoje (12) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), para quem a 
diferença entre o volume de 
vendas e o comportamento 
da receita nominal evidencia 
“uma compensação decorren-
te das elevações dos preços do 
setor, que compensaram um 
pouco a queda mais intensa 
das vendas.”

Com o resultado de maio, 
o volume de vendas no comér-
cio passou a acumular, nas 
séries sem ajustes sazonais, 
retração de 7,3% nos cinco 

primeiros meses de 2016 e 
de -6,5% no acumulado dos 
últimos 12 meses, enquanto a 
receita nominal, nas mesmas 
bases de comparação, apre-
sentou variações negativas de 
4,2% no acumulado do ano e 
de 3,2% na taxa anualizada.

Já na comparação maio 
2015/maio 2016, a queda nas 
vendas do varejo chegou a 9%, 
neste caso o 14º resultado ne-
gativo consecutivo. Já a receita 
nominal cresceu na mesma 
base de comparação 2,2%. O 
IBGE também constatou que 
o Comércio Varejista Amplia-
do (que inclui, além do varejo, 
as atividades de veículos, mo-
tos, partes e peças e de mate-
rial de construção) encerrou 
maio em queda de 0,4%, o 
que acontece pelo terceiro 
mês consecutivo, na série com 
ajuste sazonal, período em 
que acumulou perda 3,1%. 
No caso da receita nominal do 
Comércio Varejista Ampliado, 
houve crescimento de 0,6% 
em maio comparativamente a 
abril, segundo o IBGE “voltan-
do a ser positiva após duas 
quedas consecutivas”. 

Negócios no País têm 
7,3% no ano passado

coMÉrcIo VAreJISTA

No Brasil, a maior 
parte das reclamações 
(39%) de beneficiá-
rios de planos de saú-
de em 2015 foi sobre 
problemas com a rede 
credenciada, marca-
ção, agendamento e 
desc redenc iamento 
de rede. 

As  in formações 
constam em relatório 
da Agência Nacional 
de Saúde Suplemen-
tar (ANS). 

Em segundo lu-
gar (25%), ficaram as 
queixas sobre procedi-
mentos de saúde, au-
torização, negativa de 
cobertura e de atendi-
mento. 

O levantamento 
também mostra que 
14% das reclamações 
são sobre questões 
administrativas, 13% 
relativos a assuntos 
financeiros e 9% ao 
Serviço de Atendimen-
to ao Cliente. Para o 

relatório, foram con-
sideradas 508.141 ma-
nifestações de 66,7 mi-
lhões de beneficiários, 
feitas por 744 ouvido-
rias das operadoras de 
planos de saúde.

O levantamento 
anual passou a ser obri-
gatório com a Resolução 
Normativa 323/2013 da 
ANS,  que exige das 
operadoras a criação 
de estruturas de ou-
vidorias vinculadas à 
agência reguladora.

Principal queixa elege
prestador de serviço

PLAnoS De SAÚDe

Em segundo 
lugar vem 
procedimento 
de saúde, 
autorização 
e negativa de 
cobertura



Dentista Halane Granjeiro 
de Assis, Sras. Ada Ribeiro, 
Aleuda Moura, Hosana Ama-
ral da Rocha, Ceres Almeida 
e Maria Salete Furtado, 
arquiteta Dayse Cunha, 
empresários Odésio Medei-
ros, Vera Maria Crispim e 
Marcos Fernandes Muccini, 
produtora cultural Marília 
Rosado Maia, culinarista 
Maria Helena Moura.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   O humorista Piancó vai 
comemorar seus 30 anos de 
carreira com um novo projeto e 
convida amigos para um show 
de gargalhadas, música e poesia 
amanhã, às 21h no Bessa Grill.
  O projeto Humor Con-
vida vai apresentar nomes de 
peso da cultura nordestina e 
mestres do humor paraibano 
a exemplo de Cristovam Tadeu 
e o cordelista Beto Brito.

FOTOS: Kubi Pinheiro

Coisas boas
ELE ADORA as 

coisas boas da vida 
e a comemoração do 
seu aniversário não 
podia deixar de ser 
no charmoso restau-
rante Antiquarius, o 
templo da gastrono-
mia contemporânea 
portuguesa no Rio 
de Janeiro.

Foi lá que o 
advogado Moacyr 
Arcoverde recebeu 
na última quinta-fei-
ra, os amigos no 
ambiente requinta-
do e decorado com 
objetos de antiquário 
do badalado restau-
rante carioca.

O festejado Moacyr Arcoverde com o ex-governador Milton Cabral e o jornalista Kubitschek Pinheiro 
no restaurante Antiquarius, no Rio de Janeiro

   A operadora de saúde Hapvida comemorou ontem 23 anos de atuação, com 
3,3 milhões de clientes no Norte e Nordeste do País. Na Paraíba, a operadora atua desde 
2013 com hospital próprio em João Pessoa e o Pronto Atendimento em Campina Grande.

Grandes damas: Palowa Arcoverde e Vilma Guimarães Rosa no charmoso 
restaurante Antiquarius

FOTO: Dalva Rocha

A aniversariante de hoje, estimada Maria Helena Moura com a amiga Alda Luna Santos e a irmã 
Rossana Cavalcanti

Novo pavilhão
O PRESÍDIO “Flósculo  da Nóbrega”, mais conhecido 

como o Presídio do Róger, será beneficiado com mais um 
pavilhão para minorar os problemas relacionados à lotação 
carcerária. Para isso foi firmado um convênio entre o TJPB 
e o Conselho da Comunidade para construção do pavilhão 
com recursos provenientes da Vara de Execução de Penas 
Alternativas da capital, que tem no comando o juiz José 
Geraldo Pontes.

   A Domus Hall anunciando dois grandes shows neste segundo semestre. No 
dia 4 de agosto haverá apresentação da banda Aviões do Forró com os convidados 
Avine Vinny e o DJ Johnny Glõvez e, no dia 30 de setembro, a banda O Rappa.

   A Livraria Leitura foi palco, na última sexta-feira, do lançamento do livro “Você 
Merece Mais”, do diretor de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Médicas,  Sérgio 
Ricardo que tem como fundamento os valores familiares e o crescimento financeiro, 
profissional e social por meio da educação financeira. 

Cecília e Lindolfo Pires foram prestigiar o amigo Moacyr Arcoverde no 
seu aniversário no Rio de Janeiro

Dia do Rock

COMEMORA-SE 
hoje o Dia Mundial do 
Rock, data que é uma 
homenagem ao estilo 
musical Rock n´Roll, que 
revolucionou a música e o 
comportamento social da 
juventude em meados do 
século XX. Para marcar 
a data, a Loteria Federal 
promove um sorteio de 
uma guitarra autografa-
da por Iron Maiden, cujas 
rifas vendidas a R$ 10 
cada uma, será revertida 
para o Hospital da Ba-
leia localizado em Belo 
Horizonte-MG. As rifas 
podem ser adquiridas no 
site www.hospitaldaba-
leia.org.br/ironmaiden/.

Zum Zum Zum
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Quarta edição do Top 100
A PARAÍBA estará novamente participando do Prê-

mio Sebrae Top de Artesanato, sendo o segundo Estado 
brasileiro com mais trabalhos pré-selecionados, perdendo 
apenas para Minas Gerais.

Estão selecionados no certame trabalhos de 24 
artesãos paraibanos, escolhidos entre os mais de 2,1 mil 
inscritos em todo o País, que serão analisados por um 
júri técnico, cujo resultado sairá no dia 1 de agosto com a 
relação dos 100 Melhores do Brasil.

As cem unidades selecionadas terão direito ao uso 
do selo “Prêmio Sebrae Top de Artesanato - 4a edição” 
por três anos e divulgação de seus produtos nos sites do 
Sebrae Nacional e de sua região, também irão estar no CD 
promocional e no catálogo, além de participar das feiras 
“Mãos de Minas” e “Fenearte”.

“Uma mulher que chora é 
poderosa, uma mulher que 
chora bem e com beleza
é onipotente”

“Mulher decidida é 
mais do que poderosa. 
É simplesmente 
soberana”

PAOLO MANTEGAZZA ANDREZZA PALACIOS

Bicicletário

COMO forma de 
promover o bem-estar e 
hábitos mais saudáveis 
entre seus hóspedes, 
o Grand Mercure Atlan-
te Plaza, localizado na 
Praia de Boa Viagem, vai 
inaugurar no próximo 
sábado, um bicicletário, 
sendo o primeiro 
upscale da cidade do 
Recife a oferecer o 
serviço de aluguel de 
bicicletas para hóspedes.

Administrado em 
parceria com a empresa 
LocaBike, o serviço terá 
o valor de R$ 20 para 
uma hora de aluguel 
e R$ 60 a diária, mas 
neste dia terá preço 
promocional.

Jornada Médico-Espírita
SERÁ realizada nos próximos dias 22 a 24 a quarta 

Jornada Médico-Espírita Paraibana, numa promoção da 
Associação Médica-Espírita da Paraíba, com apoio da 
Unimed João Pessoa.

O evento será no auditório da Federação Espírita 
Paraibana, em João Pessoa, onde profissionais renomados 
vão abordar temas como uma nova visão sobre a termi-
nalidade da vida, coma, distúrbio da consciência e a ação 
dos sentimentos na interface saúde-doença. 

FOTO: Goretti Zenaide

José Mariz Filho, Neiliane Maia e a aniversariante de hoje, Marília 
Rosado Maia no restaurante Portal do Cabo

Design

OS ARTISTAS Val 
Donato, Seu Pereira 
e Coletivo 401 e o 
DJ Kylt vão ser as 
atrações da festa 
“Tropicante” que vai 
marcar o encerra-
mento da 26a edição 
do Encontro Nacional 
de Estudantes de 
Design.

O evento será 
realizado de 16 a 23 
deste mês em João 
Pessoa, reunindo 
estudantes de todo 
o País, onde serão 
debatidos os temas 
Sociedade, Inclusão, 
Sustentabilidade e 
Empreendedorismo.
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Copa Paraíba Sub-15 de 
Futebol, regional João 
Pessoa, na reta final

COPA DO BRASIL

Botafogo e Ceará no Almeidão
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Técnico da Raposa disse que erros têm prejudicado a equipe
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Apesar da segunda vi-
tória seguida, que manteve 
o Campinense com chances 
reais de classificação para a 
próxima fase, o técnico Pau-
lo Moroni reconhece que a 
equipe não foi brilhante con-
tra o Sergipe, e precisa me-
lhorar para conseguir outra 
vitória, no domingo, contra 
o Murici. O jogo vale a clas-
sificação da Raposa, que tem 
hoje 7 pontos, contra 8 do 
Murici e do Fluminense de 
Feira de Santana.

“Sabíamos que não seria 

fácil vencer três jogos segui-
dos, depois da saída de joga-
dores importantes da equipe. 
Mas, aos poucos, os jogado-
res que aqui ficaram, como 
também os reforços que che-
garam, foram entendendo a 
filosofia do nosso sistema de 
jogo, e com muita raça, con-
seguiram já duas vitórias, nos 
credenciando para disputar a 
vaga em casa, ao lado de nos-
sa torcida. O time ainda tem 
alguns defeitos, e eles vol-
taram a aparecer na última 
partida contra o Sergipe. Esta 

semana, vamos tentar mini-
mizá-los, para conseguirmos 
uma grande vitória sobre o 
Murici”, disse o treinador da 
Raposa.

Depois da folga na segun-
da-feira, o elenco do Campi-
nense retornou na manhã de 
ontem, quando os jogadores 
fizeram um treino físico em 
academia, no período da ma-
nhã, e à tarde, houve um treino 
tático-técnico. Para hoje, está 
previsto um repouso na parte 
da manhã, e um trabalho téc-
nico à tarde, no CT da Raposa, 

ou no Estádio Amigão.
Sem nenhum problema 

de ordem médica, ou contu-
são, o técnico Paulo Moro-
ni deverá escalar a mesma 
equipe diante do Murici, no 
próximo domingo. Cauteloso, 
Paulo disse que vai esperar 
o coletivo da sexta-feira para 
definir o time titular. “A prin-
cípio, estou satisfeito com a 
equipe que vem jogando. Mas, 
vamos aguardar mais um 
pouco, para tomar decisões. 
Estamos apenas no começo 
da semana”, disse o treinador.

Paulo Moroni quer time errando menos
CAMPINENSE CLUBE

Três dias após ter conquis-
tado uma grande vitória sobre 
o Asa-AL, que levou a equipe à 
liderança do Grupo A, do Cam-
peonato Brasileiro da Série C, o 
Botafogo volta a campo hoje para 
enfrentar outro adversário difícil, 
o Ceará. Desta vez, a partida será 
válida pela terceira fase da Copa 
do Brasil. A partida está progra-
mada para as 21h45, no Está-
dio Almeidão, em João Pessoa. 
A arbitragem da partida será do 
paulista Salim Fende Chavez, que 
será auxiliado pelos pernambu-
canos, Gilberto Freire de Farias e 
Marlon Rafael Gomes de Oliveira.

Esta é a primeira vez que o 
Belo chega a uma terceira fase da 
Copa do Brasil, e a motivação é 
grande para ir ainda mais longe. 
Para chegar até aqui, o Botafogo 
eliminou a Linense de São Pau-
lo, na primeira fase, e o River do 
Piauí, na segunda fase. Empolga-
do pela boa fase no Brasileiro da 
Série C, o time paraibano quer 
construir uma grande vitória hoje, 
em casa, para decidir a vaga com 
maior tranquilidade, no jogo de 
volta em Fortaleza.

Para o técnico Itamar Schul-
le, a equipe está preparada para 
surpreender, mas reconhece 
que o nível do adversário é bem 
maior do que as equipes que vem 
enfrentando no Brasileiro. “Va-
mos encarar uma equipe da Série 
B, com jogadores de Série A. Não 
é a toa que está entre as quatro 
melhores equipes da Segunda 

Divisão do futebol brasileiro, e 
é candidata a retornar à Série 
A. Mas já estudamos muito bem 
como a equipe joga, e passamos 
isto para os nossos jogadores. Es-
peramos, desta vez, contar com o 
apoio em massa do torcedor bo-
tafoguense, que precisa encher o 
estádio e empurrar o time para 
cima deles”, disse o treinador.

Sem nenhum problema de or-
dem médica, o técnico Itamar de-
verá repetir a escalação da equipe 
que foi muito bem no jogo passado 
contra o ASA. Tudo indica, que o 
Botafogo vai entrar em campo com 
a seguinte formação: Michel Alves, 
João Paulo, Marcelo Xavier, Plínio e 
Jefferson Recife; Djavan, Sapé, Pe-
dro Castro e Marcinho; Danielzinho 
e Rodrigo Silva.

Pelo lado do Ceará, a equipe virá 
bem desfalcada em relação ao time 
que vem jogando a Série B. Alguns 
atletas já jogaram a Copa do Brasil 
por outros clubes, e portanto, não 
podem defender o Vozão na com-
petição. São eles o zagueiro Valdo, 
o lateral esquerdo Talisson e o meia 
Wescley. O volante João Marcos, o 
meia Felipe e o atacante Rafael Costa 
serão poupados, para o próximo jogo 
pela Série B, no final de semana. Mes-
mo com tantos desfalques, o técnico 
Sérgio Soares acredita que a equipe 
tenha condições de sair da Paraíba 
com um bom resultado, para decidir 
a vaga em casa. 

A grande novidade para esta 
partida deverá ser o retorno do 
lateral direito Tiago Cametá. Ele 
foi liberado pelo Departamento 
Médico, e está treinando normal-
mente. A provável escalação do 
Vozão para este jogo é a seguin-
te: Everton, Tiago Cametá, San-
dro, Charles e Eduardo; Baraca, 
Richardson, Ricardinho e Tomas 
Bastos; Serginho e Biu. 

FOTOS: Marcos Lima/Divulgação

O Botafogo vive 
um bom momento 

na temporada, o 
mesmo ocorrendo 

com a equipe do 
Ceará Sporting

Partida pela terceira fase 
ocorrerá às 21h45 e deve 
ter recorde de público

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Rio de Janeiro está pronto para
receber o mundo, anuncia COI
Comunicado do Comitê 
Olímpico foi feito a 25
dias do início dos Jogos

O cantor Wesley Safadão mostrou suas habilidades 
dentro de campo durante os amistosos beneficen-
tes no fim do ano. Agora, ele poderá mostrar seus 
conhecimentos na televisão. A Globo confirmou que 
fez um convite para Wesley Safadão estar no estúdio 
dela durante a estreia do Brasil no futebol masculino, 
contra a África do Sul no Mané Garrincha. Ele estaria 
numa espécie de torcida com outros convidados e não 
como comentarista. A participação de Wesley Safadão 
na transmissão ainda não está confirmada. De acordo 
com a emissora, ele ainda não respondeu o convite.

Safadão vira comentarista

O desabafo de 
Diego Hypolito

Aos 30 anos, Diego Hypolito terá a chance de dispu-
tar uma Olimpíada pela terceira vez em sua carreira. Sua 
convocação foi feita na última sexta-feira e, até ver seu 
nome na lista, o atleta não conseguiu controlar a ansie-
dade. Estar entre os cinco titulares foi encarado como um 
alívio pelo veterano que nos dois últimos Campeonatos 
Mundiais, em 2014 e 2015, havia sido relacionado apenas 
como reserva. No Rio, integrará o time ao lado de Arthur 
Zanetti, Arthur Nory, Francisco Barreto e Sérgio Sasaki.

Em entrevista, o ginasta que competiu na Olimpíada 
de Pequim-2008 e Londres-2012 revelou que estava apre-
ensivo e falou em ‘pessoas que não queriam sua participa-
ção’ na Rio-2016, mas sem citar nomes.

“Até o dia (da convocação) achava que não iam falar 
meu nome. Por mais que tivesse pessoas dando apoio, ti-
nha gente que não queria que eu fosse. Acaba sendo algo 
natural na escolha de uma seleção. Tem gente que acha 
a formação melhor de um jeito e outras de outro jeito. 
Mas achava que não daria (para estar na Olimpíada). Por 
isso fiquei aliviado. Não sei dizer quanto estou satisfeito”, 
afirmou o ginasta. 

Diego revelou que sua apreensão aumentou ainda 
mais após a etapa de São Paulo da Copa do Mundo, em 
maio. Mesmo tendo ficado com a prata no solo - sua es-
pecialidade - e ter obtido uma boa nota, seu nome sempre 
foi colocado em dúvida pela comissão técnica da seleção.

Para definir os cinco ginastas, a comissão técnica 
não levou em conta apenas resultados em competições 
oficiais, mas também em quatro avaliações feitas com a 
presença de árbitros internacionais, o que tornou a esco-
lha mais subjetiva.

“As declarações que deram na época da Copa do 
Mundo me deixaram receoso, mas continuei meu trabalho, 
treinando com empenho. Mas realmente achava que não 
iria para a Olimpíada”, disse o ginasta.

O técnico da Seleção Brasileira, 
Tite, descartou qualquer influ-
ência na presença do goleiro 
do Palmeiras, de 38 anos, na 
convocação para a disputa da 
Olimpíada no Rio. “Foi o Micale 
que convocou, e eu não tive ne-
nhuma interferência”, afirmou.

Sem interferência

O medo de que atletas sejam infectados pelo vírus Zika 
durante a Olimpíada do Rio fez o Comitê Olímpico Espa-
nhol fechar uma parceria com uma empresa de repelentes. 
“Assim a delegação espanhola vai garantir a proteção que 
prometemos a nossos esportistas”, disse o presidente do 
Comitê Olímpico Espanhol. A marca vai fornecer ao Comitê 
Espanhol 3 mil unidades de repelentes para que “os atletas 
fiquem protegidos do Aedes”, mosquito transmissor do Zika.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O ciclista Alberto Contador fica-
rá fora dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro. O motivo é uma 
lesão sofrida pelo atleta espa-
nhol. Contador teve um duplo 
estiramento na perna e terá de 
ficar afastado das competições 
por quatro semanas.

De fora

Repelentes contra a zika

FOTOS: Reprodução/Internet
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A 25 dias da abertura 
dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) di-
vulgou, na última segunda-
feira, comunicado em que 
a presidenta da Comissão 
de Coordenação do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI) para os Jogos Olímpi-
cos, Nawal El Moutawakel, 
afirma que a cidade “está 
pronta para receber o mun-
do”.  

 Nawal acompanhou a 
preparação dos jogos desde 
2009 e realizou as vistorias 
finais nos últimos dias. Ela 
afirmou que os brasileiros 
conseguiram transformar a 
cidade por meio de uma vi-
são de legado que virou rea-
lidade. “Não apenas por en-
tregarem todas as arenas e 
serviços que os jogos reque-
rem a tempo, mas também 
criando um legado que vai 
beneficiar os cidadãos locais 
e todo o País por décadas”, 
acrescentou.

 “Os atletas olímpicos 
de 2016 podem esperar uma 
Vila Olímpica incrível e com-
petir em instalações abso-
lutamente deslumbrantes”, 
disse Nawal El Moutawake, 
que considerou as estrutu-
ras na Barra e Deodoro “no 
estado da arte” e destacou 
as belezas naturais do Rio 
de Janeiro. 

 O COI disse ainda que 
após os 44 eventos-teste, 
em 26 instalações, as arenas 
estão recebendo os últimos 

retoques antes da chegada 
dos atletas, o que ocorrerá 
em cerca de duas semanas. 

Nawal elogiou os bra-
sileiros como pessoas ca-
lorosas e hospitaleiras. “Os 
espectadores que irão visi-
tar o Rio em agosto poderão 
experimentar plenamente 

esse espírito, à medida que 
forem às arenas, visitar os 
live sites (locais com festa 
e transmissão das competi-
ções) e descobrirem a cida-
de”, disse.

 Para o presidente do 
Rio 2016, Carlos Arthur 
Nuzman, chegou o momento 

de começar a operação dos 
Jogos. “Estamos obviamente 
muito orgulhosos de que es-
tamos prontos para receber 
o mundo e também pode-
mos ver a transformação do 
Rio em todos os lugares que 
vamos. Nós vamos entregar 
grandes jogos”, disse.

O Centro Olímpico, onde estarão todos os atletas disputantes, já aguarda países participantes

Brasil domina evento de vôlei na Suíça
O vôlei de praia do Bra-

sil dominou o Major Series 
de Gstaad, na Suíça, no fim 
de semana. No último sá-
bado, Larissa e Talita con-
quistaram o título do tor-
neio feminino ao vencerem 
as norte-americanas Kerri 
Walsh e April Ross por 2 
sets a 0 (21/18 e 21/14) na 
final. No domingo foi a vez 
de Pedro Solberg e Evandro 
subirem ao lugar mais alto 
do pódio após derrotar os 
também norte-americanos 
Dalhausser e Lucena por 2 
sets a 0 (22/20 e 21/16). Os 
brasileiros recebem o apoio 
financeiro da Bolsa Pódio do 
Ministério do Esporte. 

Larissa e Talita chega-
ram ao quarto triunfo sobre 
a tricampeã olímpica Kerri 
Walsh e sua parceira, meda-
lhista de prata, April Ross. As 
norte-americanas venceram 
uma vez no duelo. A medalha 
de bronze do Major de Gsta-
ad ficou com as alemãs Laura 
Ludwig e Kira Walkenhorst. 
Foi a 13ª etapa de Circuito 
Mundial vencida pelas bi-
campeãs brasileiras em 24 
eventos internacionais dis-
putados. Elas são cabeça de 
chave 1 nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.

 “É nosso último torneio 
antes dos Jogos Olímpicos, 
neste lugar incrível. Conse-
guimos impor nosso ritmo, 
jogamos bem e não perde-
mos nenhum set no torneio. 
Agora vamos focar no Rio de 
Janeiro. Estamos muito feli-
zes, repetir o título em Gsta-

MAJOR SERIES DE GSTAAD

ad é uma ótima prévia para 
o que virá no próximo mês”, 
declarou Larissa.

 Já Pedro e Evandro leva-
ram o ouro pela primeira vez 
no Circuito Mundial 2016. 
Foi também uma revanche, 
já que Dalhausser e Lucena 

haviam vencido os brasi-
leiros na final do Open de 
Maceió (AL), em fevereiro. 
Agora a disputa entre os dois 
times está empatada com um 
triunfo para cada lado.

 “É um sentimento mui-
to bom, fico muito feliz em 

vencer nosso último torneio 
antes dos Jogos Olímpicos. 
Dá mais moral, confiança 
para o nosso time, que vai 
jogar uma edição dos Jogos 
em casa. Além disso, sempre 
sonhei em ganhar este sino, 
estou realizado, saio feliz e 
tenho que agradecer demais 
ao meu parceiro pela ajuda 
de hoje”, analisou Evandro.

 Com as conquistas, o 
Brasil chega ao nono ouro 
no Circuito Mundial 2016. 
Foram conquistadas também 
outras oito pratas e cinco 
bronzes pelas equipes verde 
e amarela nesta temporada.

A dupla Larissa/Talita e Pedro 
Solberg/Evandro não deram 
chances aos seus adversários
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São Paulo decide sorte na Colômbia

SEMIFINAL DA LIBERTADORES
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O São Paulo decide a sor-
te hoje na Copa Libertadores 
das América. A equipe joga às 
21h45 (horário de Brasília), 
diante do Atlético Nacional, em 
Medellin, sua segunda e deci-
siva partida das semifinais da 
competição. Precisa reverter 
os dois gols sofridos no jogo de 
ida, no Morumbi, em São Paulo, 
para chegar a final do torneio. 
Hipótese que não será muito 
fácil, haja vista que terá pela 
frente um time cauteloso, ofen-
sivo e dinâmico.

Para o zagueiro Diego 
Lugano, além de uma partida 
perfeita, a camisa do São Pau-
lo tem de fazer a diferença. É 
dessa maneira que ele analisa 
a difícil tarefa do Tricolor, que 
precisa reverter uma derro-
ta de 2 a 0, sofrida no estádio 
do Morumbi. Para conseguir a 
classificação nos 90 minutos, 
é preciso vencer por dois gols 
de diferença, sendo no mínimo 
por 3 a 1.

“É uma tarefa difícil pela 
diferença de gols, ainda mais 

em uma semifinal de Taça Li-
bertadores. Temos que virar 
fora de casa contra um time 
que tem sido superior aos ou-

tros na Libertadores. É muito 
difícil, mas com certeza fare-
mos um esforço. e vamos ten-
tar até o último minuto dar o 

melhor.  A camisa do São Paulo 
é pesada, tem história, é preci-
so acreditar”, afirmou. Contra-
tado no início do ano, Lugano 

será titular na decisão. Isso 
porque o titular Maicon foi ex-
pulso na última partida e terá 
de cumprir suspensão automá-

tica. Para ele, que normalmente 
é reserva, é significativo ganhar 
uma chance para poder ajudar 
a equipe a buscar a reviravolta.

“Joguei partidas anterio-
res como a do River, na qual se 
perdêssemos, estaríamos eli-
minados. Cada jogo é especial, 
decisivo. Temos a sorte de es-
tarmos jogando uma semifinal 
de Libertadores”, ressaltou.

No primeiro jogo da semifinal, no Morumbi, o representante brasileiro perdeu de 2 a 0 e agora vive drama para reverter o quadro

Atlético-PR joga fácil e vence Cruzeiro em Belo Horizonte
Após a terceira der-

rota dentro do Mineirão 
neste Campeonato Brasi-
leiro (pior mandante da 
competição), o Cruzeiro 
voltou a flertar com a zona 
de rebaixamento nesta 14ª 
rodada. Com duas falhas 
da zaga, o time do técnico 
Paulo Bento perdeu para o 
Atlético-PR por 2 a 0 e che-
gou ao terceiro jogo con-
secutivo sem vitória – um 

empate e dois reveses. Do 
outro lado, os paranaenses 
voltam a sonhar com uma 
vaga na Libertadores do 
próximo ano.

Com 23 pontos, o Fu-
racão termina a rodada 
empatado com o Flamengo 
na quarta posição da tabe-
la, mas perde no saldo de 
gols – 14, contra 15 dos 
cariocas. O Santos tem 22 
e ainda pode ultrapassar 

ambos, já que joga nesta 
terça-feira com o líder Pal-
meiras. Do outro lado, o 
Cruzeiro permanece com 
15, igualado com Coritiba 
e Figueirense – os catari-
nenses são os primeiros na 
zona de rebaixamento.

A grande surpresa no 
estádio antes mesmo da 
bola rolar era a presença do 
técnico Tite, que assumiu a 
Seleção Brasileira recen-

temente. ele acompanhou 
todo o jogo nas tribunas e 
chegou a brincar com o pre-
sidente Gilvan de Pinho Ta-
vares, com quem assistiu o 
confronto. O ex-comandan-
te do Corinthians já revelou 
que pretende acompanhar 
o máximo de rodadas para 
analisar as opções.

em campo o que se viu 
foi um Cruzeiro ainda de-
sorganizado e procurando 

um padrão tático. Rafael 
Sóbis entrou como surpre-
sa no time titular e jogou 
aberto pela esquerda, com 
Arrascaeta se movimen-
tando muito na entrada da 
área e em alguns instantes 
trocando de posição com 
Robinho do outro lado. Lá 
atrás, a dupla de zaga batia 
cabeça para cobrir as subi-
das dos laterais.

Ainda assim, aos pou-

cos o time da casa foi to-
mando controle da partida, 
buscando jogar também 
nas costas da marcação da 
adversária. No breve mo-
mento em que foi melhor 
em campo, os mineiros pe-
caram muito na finalização 
e principalmente nas bolas 
alçadas na área – Lucas de-
morou muito pra acertar o 
pé e conseguir acertar o po-
sicionamento de Sóbis.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Vasco tranquilo contra o Santa Cruz-PE
 Ao voltar a vencer na Série 

B após duas derrotas seguidas, 
o Vasco ganhou mais tranqui-
lidade para mudar as atenções 
para a Copa do Brasil. e enfren-
tará um adversário com pensa-
mento muito diferente sobre 
a competição de mata-mata. 
enquanto os vascaínos veem 
a chance de buscar um título 
nacional relevante em 2016, o 
Santa Cruz não se mostra mui-
to animado em passar da ter-
ceira fase da competição.

Campeão da Copa do Nor-
deste, o clube pernambucano 
garantiu vaga na Copa Sul-A-
mericana deste ano, mas só 
poderá jogar se for eliminado 
nesta fase da Copa do Brasil. 
Nesse dilema entre disputar 
um torneio internacional e se-

guir em frente contra os gran-
des nacionais, o Santa Cruz 
deve ir a campo nesta quarta-
feira, em São Januário, com um 
time misto ou reserva.

Ainda assim, o Vasco - que 
tem como principal objetivo 
em 2016 voltar à elite do fute-
bol brasileiro, mas quer o títu-
lo da Copa do Brasil na única 
chance que tem para jogar a 
Libertadores de 2017 -, prega o 
respeito para não deixar cair na 
armadilha do favoritismo.

“A gente nem pensa nisso, 
eu nem estava sabendo. Acredi-
to que, com titulares ou não, o 
Santa Cruz vai tentar dar o seu 
melhor em campo. eles podem 
dizer por fora que não estão in-
teressados, mas quando a bola 
rolar é diferente. Queremos 

COPA DO BRASIL

A presença de Renato 
Augusto nas Olimpíadas está 
nas mãos do Beijing Guoan-
CHN. Contatado pela CBF para 
substituir Douglas Costa na 
competição, o meia já apre-
sentou seu pedido de libera-
ção à equipe chinesa.

A expectativa da CBF, me-
diante conversa com o atleta, é 
que haja compreensão por par-
te dos dirigentes a respeito da 
Olimpíada.  No início do returno 
da Superliga Chinesa, o Beijing 
Guoan é nono colocado e parece 
fora de disputa por título e vaga 
na Liga dos Campeões da Ásia.

Se manter na Seleção Bra-
sileira é um objetivo importante 
de Renato, que tem nos Jogos do 

Rio uma oportunidade impor-
tante para impressionar Tite, 
treinador do time principal e ex-
comandante no Corinthians.

A resposta do Beijing 
Guoan pode ser crucial para Ro-
gério Micale, já que a alternativa 
seguinte acima dos 23 anos seria 
Thiago Silva, sem liberação do 
PSG-FRA. em caso de negativa 
com Renato, o mais provável se-
ria optar por um jogador jovem, 
como Gustavo Scarpa (Flumi-
nense). A expectativa por parte 
da CBF é ter notícias sobre Rena-
to Augusto na quinta-feira, quan-
do precisa enviar a relação de 
quatro substitutos para a lista de 
18 convocados. A apresentação 
será na próxima segunda (18).

Renato Augusto deverá 
substituir Douglas Costa

SELEÇÃO OLÍMPICA

muito esse título da Copa do 
Brasil. Dá vaga à Libertadores”, 
afirmou Marcelo Mattos.

Independentemente da 
vontade do Santa Cruz em 
passar de fase, o Vasco espera 

contar com a torcida em São 
Januário. Na semana passada, 
Rodrigo pediu o apoio da gale-
ra e nessa segunda-feira foi a 
vez de Marcelo Mattos fazer o 
mesmo.

Marcelo Mattos está confirmado no elenco vascaíno para hoje

Copa do Brasil
19h30
Figueirense x Ponte Preta 
Bragantino x Botafogo-RJ
21h45
Botafogo-PB x Ceará 
Vasco x Santa Cruz-PE

Libertadores
21h45
Atlético Nacional x São Paulo

Amistosos 
13h
PSG x West Bromwich
15h
Fleetwood x Liverpool

Jogos de hoje

Os paranaenses 
não encontraram 

dificuldades 
para vencer os 

mineiros dentro 
da própria casa

Após perder no Brasil, 
Tricolor tenta reverter 
vantagem do Atlético
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Reunião na Sejel-PB 
define rumos do torneio 
regional João Pessoa

Copa Paraíba na reta final
FUTEBOL SUB-15

A Copa Paraíba Raimun-
do Braga de Futebol Sub-15, 
regional João Pessoa, está 
chegando ao seu final. O even-
to entra em sua terceira fase 
e seis escolinhas brigam pelo 
título, para ter a chance de 
competir na etapa estadual, 
quando reunirá os campeões 
das 14 regionais da Paraíba. 

Ontem, representantes 
das seis escolinhas de futebol 
Sub-15, classificadas para 
a terceira fase do torneio, 
participaram do Congresso 
Técnico, na Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel-PB), ocasião em 
que decidiram os rumos da 
competição. 

Em comum acordo, a 
continuidade da Copa Pa-
raíba Raimundo Braga de 
Futebol Sub-15, que está 

em sua quarta edição, terá 
as seis equipes divididas 
em duas chaves de três. Na 
Chave A estão Esporte Clu-
be Alhandra, Clube Meninos 
de Cristo e Atlético Clube. 
Pessoense. Na Chave B esta-
rão jogando Femar Esporte 
Clube, Paraíba Futebol Arte 
e Escolinha do Mescias.

A Copa é uma realiza-
ção do Governo do Estado 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
e, ao longo de suas realiza-
ções, têm revelado dezenas 
de atletas para o cenário es-
portivo local e nacional. No 
ano passado, o Vitória se sa-
grou campeão da etapa João 
Pessoa, em partida diante da 
Escolinha JM, de Mandacaru,

Copa Curimataú
O secretário de Juven-

tude, Esporte e Lazer, Bruno 
Roberto, esteve reunido na 
manhã de ontem, com a co-
missão da Copa Curimataú e 
Seridó de Futebol, discutindo 
parcerias para a maior com-
petição de futebol

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Secom-PB

Ontem de manhã, na Sejel-PB, organizadores da Copa Paraíba se reuniram com os representantes das equipes que estão na 3a fase

No último sábado, a equipe do Sousa venceu em casa o time do América por 2 a 1, de virada

A Seleção Paraibana Sub-17 de 
Beach Soccer Escolar, está em Natal, 
no Rio Grande do Norte, onde, a par-
tir de hoje, disputa um lugar no pódio 
durante a 1ª Copa Brasil Escolar, even-
to promovido pela Confederação Bra-
sileira de Beach Soccer, em parceria 
com a Federação Norte-Riograndense 
de Beach Soccer.

Os preparativos dos representan-
tes do Estado na competição foram 
realizados na noite da última segun-
da-feira, ocasião em que, o presiden-
te da Federação Paraibana de Beach 
Soccer, Ailton Cavalcante definiu o 
elenco. A seletiva ocorreu por meio 
de uma avaliação criteriosa, em que 
sete clubes participativos ativamente 
da modalidade, foram tiveram seus 96 
atletas observados. Trinta e três deles 
foram chamados, quando, 12 atletas 
foram escolhidos.

O evento conta com a participa-
ção de oito seleções. Além da Paraíba, 
disputam a competição representan-
tes dos estados do Rio Grande do Nor-
te (anfitrião), Piauí, Ceará, Amapá, 
Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. 
Os jogos começam hoje e prosseguem 
até o próximo domingo.

A Seleção Paraibana terá em seu 
comando os professores, Cassio Freire, 
Dayvid Assis e Renato Martins, com a 
supervisão de Talles Miguel. Apesar 
de cada seleção ter o direito de ins-
crever apenas 12 atletas, a delegação 
da Paraíba seguiu para a competição 
com 30 pessoas, sendo 24 atletas e seis 
integrantes da comissão técnica.

Estado estreia hoje na Copa 
Brasil Escolar Sub-17 em Natal

Clube Maníacos

BEACH SOCCER

Adrizzia Silva
Especial para A União

A atual equipe campeã pa-
raibana de Beach Soccer, o Clube 
Atlético Maníaco, cuja sede social 
está situada no bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa, também 
participa da 1ª Copa Brasil Esco-
lar, em Natal-RN, de hoje até do-
mingo, no entanto, seus atletas 
não competirão pela Paraíba e sim 
pelo Estado de Minas Gerais. “O 
nosso Clube foi contratado para 

representar Minas e com isso va-
mos deixar o nosso legado, o nome 
do nosso Estado que se destaca na 
modalidade”, afirmou o presiden-
te do clube, Jorge Cláudio.

Ele disse que o Beach Soccer 
paraibano vive um dos melhores 
momentos de sua história e que, re-
presentar um Estado da grandeza 
que é Minas Gerais, significa muito 
para os atletas do Clube Maníacos.

Os paraibanos treinaram 
durante toda a semana 

antes de competir no Rio 
Grande do Norte

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

A comissão técnica do 
Sousa resolveu dar um des-
canso maior aos jogadores, 
após a vitória sobre o Amé-
rica-PE, no último domingo. 
A reapresentação do elen-
co, que estava prevista para 
ontem, acabou sendo trans-
ferida para hoje, quando 
começam os trabalhos vi-
sando o jogo de domingo, 
às 18 horas, em Ceará Mi-
rim-RN, contra o Globo. 
Será a última partida do 
Dinossauro, na fase de clas-
sificação, quando será deci-
dida a vaga para a próxima 
fase da competição.

O zagueiro Diogo e o vo-
lante Gil, ainda continuam 
no Departamento Médico, 
e dificilmente retornarão à 
equipe no jogo de domingo. 
“A gente lamenta, porque 
são jogadores experientes, 
e de um potencial muito 
grande. Iria nos ajudar mui-
to neste jogo decisivo”, disse 
o treinador Tazinho.

Para ele, as chances de 
classificação do Sousa, após 

a terceira vitória seguida na 
Série D, são muito grandes, 
e depende apenas do pró-
prio elenco, mesmo saben-
do das dificuldade que en-
frentará no Rio Grande do 
Norte. “Vamos jogar contra 
o líder do grupo. Um time 
muito forte, e que já nos 
venceu aqui em Sousa. Mas 
nosso time cresceu muito 
durante a competição, e te-
mos condições de surpreen-
der”, disse Tazinho.

Tazinho ver os joga-
dores muito focados e com 
muita vontade de conseguir 
a classificação. “Eu sempre 
dizia a eles. Um passo de 
cada vez. Não adianta pen-
sar na decisão da vaga, an-
tes de vencer um por um os 
adversários. Foi isso que fi-
zemos, até chegar a segunda 
colocação do grupo, e agora 
ir com moral para lutar pela 
vaga”, disse o treinador.

Até a próxima sexta-
feira, quando fará o último 
coletivo para a partida, Ta-
zinho espera corrigir um 
problema que persiste nos 
jogos do Sousa. A defesa 
continua falhando nas bolas 

aéreas e tomando gols fá-
ceis. “O problema era mais 
grave e conseguimos me-
lhorar muito, mas as falhas 
ainda aparecem, e estamos 
sendo castigados por elas. 
No jogo contra o América, 
dominamos o tempo inteiro, 
pressionamos sem parar, e 
na única jogada de bola pa-
rada dentro de nossa área, 
acabamos tomando um gol. 
Temos que melhorar, para 
chegar com tudo contra o 
Globo”, disse Tazinho.

O Globo é o líder do 
Grupo A7, com 10 pontos, o 
Sousa vem em segundo, com 
9 pontos, e o América está 
em terceiro, com 7 pontos. 
O time pernambucano vai 
enfrentar o Galícia, lanterna 
do grupo. Se vencer, chegará 
aos 10 pontos, o que obriga 
o Sousa a vencer também a 
partida, porque um empate, 
pode levar o time paraiba-
no a perder no saldo de gols 
para a equipe pernambuca-
na. O América só poderá se 
classificar, como segundo do 
grupo. Em caso de vitória do 
Sousa, o Dinossauro será o 
primeiro, com 12 pontos.

Após vitória sobre o América-PE, 
Sousa se reapresenta nesta quarta

BRASILEIRO SÉRIE D

FOTO: Marcos Lima

FOTO: Divulgação



Protocolo: 2016 - 039194
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  203,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038814
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  406,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038824
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,  13/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: DEMOLIK LOC.DE MAQ.E EQUIPA-
MENTOS
CPF/CNPJ: 015378395/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  510,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039129
Responsavel.: FR PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 015452412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  981,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038460
Responsavel.: KALEBE LEAL COSTA DIONISIO
CPF/CNPJ: 093022974-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente nos serviços de mão de obra para Cons-
trução de Muro de arrimo na Rua Equador no Bairro das Nações, Remoção e Assentamento de 
Equipamentos de Academia de Saúde nos Bairros Santa Terezinha e Conjunto Clóvis Bezerra e 
na Construção de calçadas no acesso a ponte que interliga o Conjunto João Cassimiro e o Bairro 
Santa Terezinha; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
MELO DUARTE - R$ 7.621,36 – Sete Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis Centavos.

Guarabira - PB, 21 de Junho de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2016.
OBJETO: EXECUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DO GRUPO E. MANOEL GOMES DE 

SOUZA na Comunidade de Utinga, deste Município, Convênio nº 433/2015, SECRETARIA DE ES-
TADO DA EDUCAÇÃO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. EMPRESA HABILITADA: 
SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME - 16.896.799/0001-86 com restrição – apre-
sentou “Certidão Negativa de Tributos Municipais” vencida – tratamento diferenciado Lei Federal 
123/2006. EMPRESA INABILITADA: MATRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP, 18.920.924/0001-71, 
desatendimentos aos sub itens 6.6.1 / 8.2.1 / 8.2.9 / 8.2.11 e 8.2.15 do Edital da referida Licitação. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de quaisquer 
recursos com relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura do envelope 
Proposta de Preços da empresa Habilitada será realizada no dia 22.07.2016, às 14h00min, no local 
da primeira reunião. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Mulungu/PB, 12 de Julho de 2016.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2016/036937
ADESÃO 09001/2016 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/2015
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2015 – Ministério Público do Estado da 

Paraíba-PB
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS), PARA O ATENDIMENTO 

DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Com base nas informações constantes do Processo em referência, através do Pregão Presencial 

nº. 061/2015, realizado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba-PB, e com base no Parecer 
emitido pela Assessoria Jurídica, bem como em cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO a adesão a Ata de Registro de Preços nº. 051/2015, 
vinculada ao Pregão Presencial nº. 061/2015 do Ministério Público do Estado da Paraíba-PB, para 
aquisição de água mineral (garrafão 20 litros), para o atendimento das demandas da Secretaria 
de Educação e Cultura, em favor da empresa MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 12.845.031/0001-22, no valor global de R$ R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais), com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº. 7.892/2013 e na Lei 8.666/93. Em 
conseqüência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instrumento contratual, nos 
termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se.
João Pessoa, 11 de julho de 2016.

Edilma Ferreitra da Costa
Secretária da Educação e Cultura

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 12 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO ADM. Nº. 2016/024345 da SEMHAB
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 04-019/2016. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX STRUSS (MONTAGEM, MANUTENÇÃO 
E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO SOCIAL, com abertura prevista para o último dia 05/07/2016 às 08:15h, foi declarada 
FRACASSADA, devido os valores ofertados se situarem acima da pesquisa de mercado. Maiores 
informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-
-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 12 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construção diversos, com requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 12 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Julho de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de fardamento diverso. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 12 de Julho de 2016

RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Traves-

sa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: nh. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 12 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00026/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, 
com fornecimento parcelado, destinados as atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
do município. Data e Local: 25 de Julho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 12 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00012/2016 - FMS
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DO FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAÚDE.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE; 10 301 2007 

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; 132 3390.39 00 001 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO:WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00026/2016 - PMC

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM:02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE; 062 3390.39 00 0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUN-
DEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 12 361 
2006 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – QSE; 530 3390.39 00 
301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02.07 SECRETARIAS DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA; 20 
608 2009 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 224 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 34.300,00 (TRINTA E QUATRO E TREZENTOS REAIS)
 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO
Termo Aditivo Nº 01Extrato de Termo Aditivo

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato de Nº 000055/2015. Partes: Prefeitura Municipal de São Se-
bastião De Lagoa De Roça / Antônio Hélio dias Vidal - HADI Topografia. CNPJ 11.654.831/0001-01. 
Objeto Contratual Contratação de empresa especializada para fornecer consultoria ao Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça no tocante a fiscalização de obras notadamente as provenientes 
de recursos federal ou estadual e ainda será responsável pela alimentação dos dados no SIMEC, 
SISMOB e GEOPB, emitir laudos e pareceres quando se fizer necessário.

 Objeto Do Aditivo: Refere-se o Presente Aditivo de Acréscimo de Aditamento de prazo com 
Prorrogação Até o dia 31.12.2016 Ao Contrato N° 00055/2015, de ANTÔNIO HELIO DIAS VIDAL 
- HADI TOPOGRAFIA. CNPJ 11.654.831/0001-01. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, 
Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria Do Socorro Cardoso e ANTONIO 
HELIO DIAS VIDAL - ME. 

São Sebastiao de Lagoa de Roça PB,em 01/07/2016 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 ANULAÇÃO - Pregão Presencial nº 00019/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais hospi-
talares diversos - curativos especiais de alta complexidade; ANULO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício.

Sapé - PB, 12 de Julho de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO - Secretária

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00030/2016, para os serviços de manutenção corretiva em gabinete odontológico, 
aparelhos periféricos, peças de mão, equipamentos e compressores odontológicos das Unidades 
Básicas de Saúde do município de Ibiara, conforme edital e HOMOLOGO o seu objeto à empresa 
ALBERTO XAVIER LEITE – MANDUTEC SERVIÇOS - CNPJ nº. 23.812.213/0001-13, vencedora 
com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando o valor global de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), conforme Resultado de julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 12 de julho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes nesteprocesso, através de Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00003/2016 - 
FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer da Assessoria 
Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 00002/2016 – FMS que tem por objeto:LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS 
AOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em favor da empresa: WAGNER CARTAXO 
MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.835.542/0002-02, do item1 ao 3, pelo valor 
total de R$ VALOR R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS)para a contratação em 
referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do  Decreto Municipal 
075/2014, em consequência fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junhode 2016.

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

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00003/2016 - FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer 
da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 00003/2016 – PMC que tem por objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINA-
DAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM em favor da empresa: 
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.835.542/0001-02, 
do item 1 ao 3, pelo valor total de R$ 34.300,00 (TRINTA E QUATRO E TREZENTOS REAIS) para 
a contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do 
Decreto Municipal 075/2014, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junho de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 

Município - Portal II.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA ANDRADE E MACHADO LTDA - EPP.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME.
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- S & T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 

realizada no dia 19/07/2016, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 12 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas no Bairro 
Nova Brasília, neste Município.

LICITANTE HABILITADO:
- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- J.F SANTOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 

realizada no dia 19/07/2016, às 12:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 05 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente nos serviços de mão de obra para 
Construção de Muro de arrimo na Rua Equador no Bairro das Nações, Remoção e Assentamento 
de Equipamentos de Academia de Saúde nos Bairros Santa Terezinha e Conjunto Clóvis Bezerra 
e na Construção de calçadas no acesso a ponte que interliga o Conjunto João Cassimiro e o 
Bairro Santa Terezinha. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2016. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS:  – Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
– 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. Prazo para Conclusão: Até 02 (dois) meses. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ANTONIO MELO DUARTE - R$ 7.621,36 – Sete Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis 
Centavos - CT Nº 00321/2016 – 22.06.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2016.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente nos serviços de mão de obra para 
Construção de Muro de arrimo na Rua Equador no Bairro das Nações, Remoção e Assentamento 
de Equipamentos de Academia de Saúde nos Bairros Santa Terezinha e Conjunto Clóvis Bezerra 
e na Construção de calçadas no acesso a ponte que interliga o Conjunto João Cassimiro e o Bairro 
Santa Terezinha.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/06/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Jose Alves do Nascimento
CPF: 110.432.454-72
Título/Valor – CT – R$ 4.650,99
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil
Protocolo: 108161
Responsável: Nildilene Mendonça Carreiro
CPF: 075.144.654-80
Título/Valor – DMI – R$ 37,50
Protestante: Lider Pepelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108051
Responsável: Cicero Barreto dos Anjos
CNPJ: 11.274.931/0001-02
Título/Valor – DMI – R$ 469,04
Protestante: Guavares Guarabira Aves LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 108079
Responsável: Maria de Fatima Sousa
CPF: 104.226.164-42
Título/Valor – DMI – R$ 41,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108044
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI – R$ 634,78
Protestante: Mota Empreendimentos Imobi-
liarios LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108059
Responsável: Edjania de Sousa Abreu

CPF: 052.075.284-83
Título/Valor – DMI – R$ 21,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108060 Responsável: Fran-
cisca Soares do Nascimento
CPF: 011.977.144-64
Título/Valor – DMI – R$ 87,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108103
Responsável: Vandeildo Ferreira de Souza
CNPJ: 13.555.223/0001-67
Título/Valor – DMI – R$ 362,65
Protestante: BCR C.I. LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 108083
Responsável: Francisco Aldivam Patricio Dantas
CPF: 258.416.518-03
Título/Valor – DMI – R$ 150,00
Protestante: Auto Posto Cipo LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108033
Responsável: Mirelle do Nascimento Abreu
CPF: 114.969.934-54
Título/Valor – DMI – R$ 49,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108048
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 12 de julho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no dia 27 
de Julho de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição parcelada de veículos, para atender 
às necessidades das Secretarias municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529

Gurinhém, 11 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcio-
namento dos diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00066/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00332/2016 - 06.07.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 
362.475,75. CT Nº 00333/2016 - 06.07.16 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 162.482,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00067/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Cadeiras de Rodas e outros para atendimento da população do Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 
15.316,00; GRADUAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 36.700,00; MJ COMERCIO DE 
ARTIGOS MÉDCISO E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 21.075,00.

Guarabira - PB, 11 de Julho de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.029/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.029/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 27 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 08 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 1ª Vara
PROCESSO Nº: 0001455.42.2012.4.05.8200 – CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉU: MARIA MADALENA MARINHO DO BONFIM
EDITAL DE CITAÇÃO 
EDT. 0001.000007-7/2016
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
CITAÇÃO DE: 
MARIA MADALENA MARINHO DO BONFIM – CPF nº 236.600.744-20
FINALIDADE: Citação do(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

divida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do CPC, arts. 829 
e 827, caput e § 1º, juros, correção e encargos legais, conforme demonstrativo, em  valores históricos:

NATUREZA DA DÍVIDA:
 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO:
Seção Judiciária da Paraíba, 1º Vara, Situada na Rua João Teixeira Carvalho, 480, Brisamar, 

CEP 58.031-900, João pessoa/PB.
Expedido nesta cidade de João pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em 31/05/2016. Eu, 

LUIZ OLIVEIRA GADELHA, Supervisor Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas e Feitos Não 
Contenciosos, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria 
da 1º Vara, o conferi e subscrevo.

JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

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

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.827283)

OBJETO: Cobrança da quantia de R$  54.972,83 (cinqüenta e quatro mil, novecentos e setenta 
e dois reais e oitenta e três centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO do réu ANDRÉ VASCONCELOS DIAS - CPF 335.269.661-68, nos 
termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 
querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

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

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
ANDRÉ VASCONCELOS DIAS - CPF 335.269.661-68, por se encontrar(em) residindo em lugar 
incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, 
sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes 
em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), 
mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 121
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado(a) o(a) Sr(a). 
KATIA CIRLENE PEREIRA FREITAS CENA, matrícula 170.014-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas do(s) programa(s) QUALIDADE 2013, 
referente à E.E.E.F. DR. ERNESTO DE SOUSA DINIZ conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 08 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 122
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado(a) o(a) 
Sr(a). ALDENI MENDES LIRA TAVARES, matrícula 180.700-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas do(s) programa(s) PDDE E MAIS EDU-
CAÇÃO - 2014, referente à EEEF FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 08 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 123
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MILENE DE SOUSA CORDEIRO, matrícula 159.461-3 para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO -2014referente à EEEF  FÉLIX ARAÚJO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,11 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00029/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSÉ VÂNIO GALDINO DE SILVA – CPF nº 059.569.844-14
OBJETO: Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas pesadas perten-

centes ao município aos locados ou a disposição deste município.
VALOR MENSAL DE: R$ 7.115,00 (sete mil e cento e quinze reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 42.690,00 (quarenta e dois mil e seiscentos e noventa reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB,12 de julho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00027/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente desti-
nado às Unidades Básicas de Saúde do município de Vieirópolis. Data e Local: 25 de Julho de 2016 
às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 12 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

Valor Principal 
(Débito) 

R$ 83.458,67

Honorários Advocatícios 
(2,5%) 

R$ 2.086,46

Custas 
Processuais 
R$ 417,29

Total

R$ 85.962,42

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de instalação e manutenção preventiva corretiva em equipamentos de ar condicionado diversos 
neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 12 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.08.001/2016/CSL/SECOB/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria de Obras da Prefeitura de Campina Grande, no uso das 
prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05,considerando 
o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.08.001/2016/CSL/
SECOB/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: 
WALBER LEITE DE ALMEIDA, CPF 575.509.214-15,com vistas a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO 
Á RUA LINO GOMES DA SILVA, N° 039 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMEN-
TO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO- DNR DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em 
especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta e 
quatro mil e oitocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 04 122 2001 2091 (Ações Administrativas SECOB), Elemento da Despesa: 3390-39, 
Fonte de Recursos: 000.

Campina Grande, 11 de Julho de 2016.
André Agra Gomes de Lira

Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 40/2016.

O Pregoeiro Oficial, devidamente autorizada, no uso de suas atribuições legais, torna público 
aos interessados o julgamento de impugnação ao edital de Pregão Presencial 40/2016, tendo como 
objeto: Para: Aquisição de 01 (Um) veículo, do tipo caminhonete pick-up, cabine dupla de 04 (quatro); 
zero quilômetro, provido pela Empresa: FIORI VEICOLO S.A - CNPJ: 35.715.234/0008-76., após 
análise do impugnação apresentado, nego o provimento a impugnação interposta e decide manter 
o edital inalterado – REQUERIMENTO INDEFERIDO, como consequência, MANTEMOS a data de 
abertura constante no extrato publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União, na edição 
do dia 28/06/2016. As informações referentes ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, sito na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 11 de Julho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG PARTES: 
SECOB/PMCG E WALBER LEITE DE ALMEIDA/CPF 575.509.214-15 OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á RUA LINO GOMES DA SILVA, N° 039 CENTRO, PARA O 
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULARMENTAÇÃO- DNR DA SE-
CRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PRAZO: 12 MESES 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/ CSL/2016/SECOB/PMCG, ART. 24, 
II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 122 2001 2091  ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES 
DE LIRA/WALBER LEITE DE ALMEIDA VALOR GLOBAL: R$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO 
MIL E OITOCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 11/07/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍ-

NICA ORCINO GUEDES (ITENS REMANESCENTES).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 61005/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60051/2016 - 12.07.16 - AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - R$ 3.000,00
CT Nº 60052/2016 - 12.07.16 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 4.440,00
CT Nº 60053/2016 - 12.07.16 - MF EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP - R$ 59.000,00
CT Nº 60054/2016 - 12.07.16 - REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI 

- ME - R$ 10.017,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de móveis escolares, para as escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município 
de Mogeiro, no dia 02/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 12 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 024/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 024/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município de Mogeiro, no 
dia 02/08/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 12 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 024/2016
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 a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 26 de Julho de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: 
Contratação de empresa para prestar serviços de internet a prefeitura e demais secretaria municipais 
de Caldas Brandão; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o 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, 12 de Julho de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alterações 
e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP, tipo Menor Preço, no dia 28 de Julho de 2016 ás 10:00 horas, tendo 
como objetivo: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Assessoria Técnica na Ela-
boração de Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá no 
auditório no prédio sede da Câmara Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 
s/n, CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB.

Caldas Brandão, 12 de Julho de 2016.
VERÔNICA CRISTINA TRIGUEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE DA CPL -
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00040/2016, para o dia 

15 de Julho de 2016 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 12 de Julho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa a quem interessa o Cancelamento da 

Tomada de Preço n.º 0008/2016. Objetivo: Locação de Buffet e Tendas destinados a esta prefeitura. 
Motivo: Por interesse público.

Curral de Cima - PB, 12 de Julho de 2016
Virgílio Lourenço da Silva – Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE TONERS, FITAS, CARTUCHOS 
E FOTO CONDUTORES, TODOS NOVOS E ORIGINAIS (PARTCICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP). 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 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 12 de Julho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFOR-
ME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 113/2016
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 28/07/2016, às 9h para:

Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, referente locação de uma central telefônica 
analógica de 12 (doze) linhas e 48 (Quarenta e oito) ramais, destinado aSECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA-SEDAP/EMATER, 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  16-00568-6 
João Pessoa, 12 de julho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 131/2016
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 26/07/2016, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PISTA, 
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 16-00567-8
João Pessoa, 12 de julho de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038188
Responsavel.: MARANATA PRESTADORA DE SER-
VICOS E C
CPF/CNPJ: 003325436/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$224,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038156
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 045085694-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038128
Responsavel.: MARIELLE GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 102387614-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038716
Responsavel.: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 045628404-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038311
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 429067094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038137
Responsavel.: THAMARA RAQUEL BARBOSA CESARIO
CPF/CNPJ: 098869864-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,69
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038651

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,  13/07/2016
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.: ALINE FERREIRA MOREIRA
CPF/CNPJ: 070789454-92
Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.811,17
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 037207
Responsavel.: CONSTRUTORA CONTEMPORANEA 
EIRE
CPF/CNPJ: 017111784/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038813
Responsavel.: CONSTRUTORA EXATA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 011111626/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$410,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036416
Responsavel.: INDUSTRIA MECANICA MARIA DAS N
CPF/CNPJ: 010297931/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.894,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036845
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ: 048882734-56
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038564
Responsavel.: JOAO BATISTA DE SOUZA XAVIER 
079791
CPF/CNPJ: 022624816/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$287,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038114
Responsavel.: MARANATA PRESTADORA DE SER-
VICOS E C
CPF/CNPJ: 003325436/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$252,24

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATRIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENDER 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 28 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 12 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
0 KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2016/2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 12 de Julho de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00016/2016, para execução dos serviços com a construção 
de pavimentação em paralelepípedo, em diversas ruas, atendendo ao Contrato de Repasse nº 
0022694-24/2015, neste município e ADJUDICO o seu objeto à empresa CONSTRUTORA SOARES 
LTDA, CNPJ n° 12.889.340/0001-02, com a proposta no valor global de R$ 291.767,09 (duzentos 
e novena e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

Aguiar - PB,  12 de Julho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00017/2016, para execução dos serviços com a reforma e ampliação 
da Escola M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA, neste município, atendendo ao Convênio 
nº 455/2015 e ADJUDICO o seu objeto à empresa LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUI-
NAS EIRELI ME, CNPJ n° 17.278.993/0001-60, com a proposta no valor global de R$ 358.546,48 
(trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Aguiar - PB,  12 de Julho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00029/2016, para execução dos serviços com a continuação 
da construção de um campo de futebol, neste município, atendendo ao Contrato de Repasse nº 
0387534-27/2012 e ADJUDICO o seu objeto à empresa AQ CONSTRUTORA LTD ME, CNPJ n° 
03.196.316/0001-99, com a proposta no valor global de R$ 314.987,52 (trezentos e catorze mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Aguiar - PB,  12 de Julho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00030/2016, e ADJUDICO o seu objetivo as pessoas físicas e 
empresa: A Srª. Ivanilda Maria de Lacerda Lima, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) 
para o item 01, a Srª. Maria Aparecida Brilhante, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para o 
item 04, a Srª. Lucimônica Oliveira Sousa, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1,000,00 
(hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 03, a Srª. Odinelia Batista 
Arantes Lima, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
e valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o item 01, o Sr. Jurandi Medeiros de Araújo 
Melo, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) para o item 02, Srª. Renata Monteiro de Lacerda, apresentou proposta com 
o valor mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e valor global de R$ 22.800,00 (vinte 
e dois mil e oitocentos reais) para o item 05, a Srª. Shirlene Soares da Silva, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e valor global de R$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais) para o item 08, a Srª. Rayane Pereira Barbosa, apresentou proposta com o 
valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais) para o item 10, a Srª. Izabel Lourencio da Silva, apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 
03, o Sr. Reginaldo Matias Leite, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 02, o Sr. Francisco Elhiuvan de 
Sousa, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 12, o Sr. João Soares Leite Neto, apresentou proposta com 
o valor mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 9.600,00 (nove mil 
e seiscentos reais) para o item 06, o Sr. Moiséis Nunes Biano, apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 
12, a Srª. Maria de Fátima Medeiros de Lacerda, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 03, o Sr. Francisco 
Sabino Sobrinho, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor 
global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 12, o Sr. Francisco José de Oliveira, apresentou 
proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais) para o item 12, o Sr. Antonio Neto Lopes, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 
1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 02, a Srª. Francisco 
Regane Barbosa, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor 
global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o item 03, a Srª. Daiara Batista, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e valor global de R$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais) para o item 07, a empresa Barreto Melo – Assessoria e Consultoria Jurídica, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e valor global 
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o item 09. 

Aguiar - PB, 12 de Julho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material pedagógico - Coleção O Pequeno Príncipe, adaptação de 

Carlos Gomes.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura 

e Desporto 13.392.1018.2030 - Ampli. do Sist. de Bibliotecas Escolares e Comunitárias 4490.52.00 
- Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00043/2016 - 04.07.16 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - R$ 199.840,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2016.
OBJETO: Aquisição de material pedagógico - Coleção O Pequeno Príncipe, adaptação de 

Carlos Gomes.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 04/07/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2016, que objetiva: Aquisição de material pedagógico - Coleção O Pequeno Príncipe, 
adaptação de Carlos Gomes; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - R$ 199.840,00.

Conde - PB, 04 de Julho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 25 de julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimen-
tícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 12 de Julho de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE 3 
(TRÊS) SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - R$ 
189.189,95. Itapororoca - PB, 11 de Julho de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 13 de julho de 2016Publicidade
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