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l PB discute gestão do projeto de integração do Rio São Francisco. Página 4

l Caravana do Coração já realizou 8 mil procedimentos em 10 dias. Página 6

l Copa do Brasil: Botafogo vence o Ceará por 3 a 0 no Almeidão. Página 8

l IFPB oferece 350 vagas em cursos técnicos subsequentes. Página 18
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Leilão do Detran

50 trabalhos já 
estão inscritos no 
Salão de Humor

 

Obras abordam a vida e a 
obra de escritores e quadri-
nistas nordestinos. Inscrição 
segue até dia 17. PÁGINA 9

2o Caderno

Rodrigo Maia é o novo 
presidente da Câmara

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) venceu em segundo turno, com uma diferença de 115 votos, o colega 
Rogério Rosso (PSD-DF), que vinha sendo apontado como favorito do governo interino de Michel Temer.  PÁGINA 8

430 vEÍCUlos à vEnDA O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba vai leiloar motos 
e automóveis recuperados e sucateados com lances que variam de R$ 50 a R$ 4 mil. PÁGinA 6

FOTO: Evandro Pereira

CRiME no BEssA  O assalto que terminou na morte do dono do posto de combustível Expressão, Marcone Morais, teve 
participação de um frentista que trabalhava para empresário; três suspeitos já foram presos pela polícia. PÁGINA 5

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,273  (compra) R$ 3,274  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,260  (compra) R$ 3,460  (venda)
EURO   R$ 3,623  (compra) R$ 3,285   (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

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

Thaïs Gualberto, idealizadora do evento

CCJ da Câmara dei-
xou para hoje votação do 
recurso do presidente 
afastado.  PÁGinA 13

Um total de 1,5 mil 
pessoas vão poder tirar a 
carteira de motorista gra-
tuitamente.  PÁGINA 8

Museu de História 
Natural de Ingá recebeu 
investimentos de cerca 
de R$ 103 mil. PÁGinA 3

Adiada decisão 
sobre recurso

Habilitação Social 
divulga listagem

Ricardo inaugura 
reforma de Museu

eduARdO CuNHA SeLeCIONAdOS OBRAS eM INgá



O rabo preso – seja lá de quem for –, as 
diferenças ideológicas e os ressentimentos 
políticos entre parlamentares se juntam 
no mesmo balaio para explicar porque um 
projeto em votação no Congresso Nacional 
acaba se transformando em ponto de irre-
conciliável entendimento. Questões prati-
camente consensuais, aceitas por todos os 
parlamentares, nem assim escapam da dis-
puta acirrada no plenário. Está em pauta 
no Senado o projeto de lei que visa legislar 
sobre o abuso das autoridades no exercício 
de suas funções. Parecendo coisa tão sim-
ples, a verdade é que a sua apresentação só 
tem gerado desentendimentos. 

O projeto tem causado polêmica por 
causa de acusações de que o objetivo seria 
diminuir o poder de investigação da Opera-
ção Lava Jato. Tanto o presidente da Casa, 
Renan Calheiros, quanto o relator Romero 
Jucá negam. Jucá até lembrou que a tenta-
tiva de atualizar a lei é antiga e anterior à 
operação da Polícia Federal. Em 45 artigos, 
o projeto define como crimes de abuso de 
autoridade diversas condutas que tentam 
impedir ou atrapalhar o exercício de direi-
tos e garantias fundamentais. Além disso, 
especifica quem comete esses crimes, de-
fine regras para a ação penal no caso de 
abuso de autoridade e trata das penas e 
sanções cíveis e administrativas.

O projeto, enfim, trata dos excessos de 
servidores públicos em geral no exercício 
de seus cargos, prevendo, inclusive, puni-
ções mais duras nas esferas penal, cível e 
administrativa, em caso de abuso. O pre-
sidente Renan argumenta que a legislação 
atual sobre o tema (Lei 4.898/1965) está 
ultrapassada e que a proposta apresentada 
apenas recupera um consenso alcançado 
no 2º Pacto Republicano, em 2009. Entre 

os artigos criticados pela possibilidade de 
prejudicar o trabalho dos policiais está o 
que prevê penas de até dois anos e mul-
ta para quem submeter o preso ao uso de 
algemas quando não houver resistência à 
prisão, ameaça de fuga ou risco à integri-
dade física do próprio preso ou de terceiro.

O debate em plenário vai continuar 
ainda hoje, mas acabou provocando uma 
discussão entre Renan Calheiros e Cris-
tovam Buarque. Ao elogiar a decisão da 
comissão especial de adiar o exame da 
matéria para agosto, Renan criticou de-
claração de Cristovam de que poderia es-
tar agindo com motivação pessoal, por ser 
investigado no âmbito da Operação Lava 
Jato. Cristovam Buarque disse que, com a 
apresentação do projeto, quando se fala 
em abuso de autoridade muitos imaginam 
que a preocupação é o “abuso contra a au-
toridade”. Ele observou que diariamente 
morrem crianças e são presas pessoas po-
bres (injustamente) e não se fala em abuso 
de autoridade.

Os defensores das mudanças afirmam 
que a descrição das condutas na lei em vi-
gor é genérica e não há penas específicas 
para cada uma delas. No projeto que está 
sendo analisado no Senado, 30 artigos de-
finem várias condutas e preveem penas 
para cada uma. A maior pena prevista é 
de até seis anos para quem cobrar tributo 
ou multa sem observar o devido processo 
legal. O debate é sempre bom, mas neste 
caso é revelador que as diferenças de in-
teresse terminam comprometendo até 
mesmo questões que, em tese, deveriam 
ser pacíficas. A ocasião de discussão deste 
projeto pode até estar errada, mas o abu-
so de autoridade, não resta dúvida, é do 
senso comum: ninguém aceita. 

Editorial

Abuso de autoridade
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Artigo

Doces tempos da juventude

Nem me despedi de Neno! Mas o cora-
ção está assossegado, pois a lembrança que 
dele guardarei não será a desta sua última 
viagem, nem a de jornadas que enfrentou 
na adversidade, mas a da nossa fase de ado-
lescentes. Não chegamos a ser amigos des-
de criancinhas, é verdade. Conhecemo-nos 
já taludos: ele, filho de um empresário bem 
sucedido no ramo de representação comer-
cial; eu, de um oficial de Justiça, porteiro dos 
auditórios do Fórum da Capital. Diferença 
grande de status, mas naquela época havia 
boa convivência entre famílias socialmente 
desiguais. E um dos pontos de encontro das 
desigualdades era o jantar dançante na sede 
do Esporte Clube Cabo Branco, no Jardim Mi-
ramar (não sei por que cargas d´água retira-
ram o Jardim do nome do bairro...). Entravam 
ali filhos de sócio, como Neno Rabello, mas 
também agregados por convite apresentado 
na portaria ou por artifícios como carteirada 
de jornalista, por exemplo (eu já possuía car-
teiras da API e da ACCP). 

Ah, os jantares dançantes do Cabo Bran-
co, aos sábados! Louve-se o empenho da atual 
diretoria em manter esse programa semanal 
no calendário do clube, mas o perfil dos fre-
quentadores - hoje com absoluta supremacia 
da Terceira Idade - era bem outro: predomi-
navam os jovens, a partir dos 18 anos (bur-
lava-se não raro a fiscalização do Juizado de 
Menores), de modo que o salão fervilhava de 
rapazes e moças embalados por ritmos que 
variavam do iê-iê-iê ao samba e ao bolero, 
ora ao som do conjunto Os Quatro Loucos, 
ora do regional de Moacir Codeceira. Uma 
celebração!

Só que, para o grupo de garotões que iam 
aos embalos de sábado à noite não importa-
va propriamente o dancing, mas, acreditem, 

as mesas dispostas no térreo, na área a céu 
aberto entre a boate e o ginásio de esportes, 
território livre para a paquera e o jogo de 
conversa fora. Metidos em camisas Banlon 
ou Volta ao Mundo, calças Lee ou Boca de 
Sino e calçados Mocassim ou modelo Boti-
nha, a rapaziada mandava ver no rum com 
Coca-Cola (o mítico Cuba Libre) ou no uísque 
com água de coco, papeando sobre assuntos 
os mais diversos, do futebol ao cinema, dos 
temas escolares às conquistas amorosas. 
Papo sempre bem-humorado, com direito a 
risadagem, piadas e, claro, observações ma-
liciosas (porém, na medida do possível, res-
peitosas), sobre as garotas que circulavam à 
distância.

Pois bom, foi ali, entre conversações 
bem e mal intencionadas, que partilhei co-
mes e bebes (mais bebes do que comes) com 
Antônio de Pádua Cavalcanti e o primo dele, 
Paulo Germano, os irmãos Antônio e Hin-
demburgo Feitosa, Fídias e Gerson Alencar, 
Luciano e Leonardo Morais, entre outros, e 
com... Neno Rabello. Sim, ele mesmo, o filho 
de Humberto e Adyla, irmão de Gerardo, 
Roberto, Célida e Celeida, família com a qual 
eu iria conviver mais tarde em veraneios 
na Praia do Poço, vizinhos que eram os Ra-
bellos de João Guimarães, então meu futuro 
sogro. É desse Neno, do Cabo Branco e do 
Poço, que mantenho viva a imagem, embo-
ra nossa amizade tenha perdurado na fase 
adulta, quando chegamos a trabalhar jun-
tos na mesma empresa, a S/A O Norte; ele 
como diretor comercial, eu, colunista de va-
riedades. Homens feitos, mantivemos nossa 
camaradagem, mas a lembrança que fica é a 
dos doces tempos da juventude. Tempos que 
não querem calar na memória afeiçoada à 
leveza da saudade.

O salão da boate fervilhava de rapazes e moças embalados
por ritmos que variavam do iê-iê-iê ao samba e ao bolero” 

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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PSB PODERá tER MAiS tEMPO DE tv

Mais importante encontro do 
segmento no país, a 30ª Reu-
nião Brasileira de Antropologia 
(RBA) vai ocorrer nos campi da 
UFPB em João Pessoa e Rio Tin-
to, entre os dias 1 e 6 de agos-
to.  A RBA terá mesas-redondas, 
conferências, oficinas e entrega 
de premiações para os melhores 
trabalhos escritos ou em vídeo 
e fotografias. São esperados 
2.500 professores e estudan-
tes do Brasil e do exterior.

Com o silêncio do deputado 
federal Manoel Júnior, no que 
diz respeito à manutenção 
de sua pré-candidatura em 
João Pessoa ou sobre uma 
composição com o PSD, outro 
peemedebista se “lançou” 
para assumir a condição de 
pré-candidato. Ontem, Neto 
Franca, ex-deputado estadu-
al, disse que seu nome teria 
potencial para ser, por exem-
plo, candidato a vice-prefeito.

A juíza Agamenilde Dias 
Arruda, responsável pela 
propaganda eleitoral de rua, 
na capital, confirmou que o 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) vai lançar a 
campanha ‘Propaganda Elei-
toral - o fiscal é você’, com o 
objetivo de orientar o eleitor 
quanto às normas que regem 
o procedimento, e visando in-
tegrar a participação popular 
quanto à sua fiscalização.

LuLA: MEnSAgEM DE WhAtSAPP COntRA iMPEAChMEnt 
O ex-presidente Lula acredita na força do Whatsapp como instrumento de mobilização contra o impe-
achment da presidente Dilma Rousseff (PT). Em sua visita a Pernambuco, fez um apelo para que jovens 
enviassem mensagem aos senadores pelo aplicativo: “É importante mandar Whatsapp para ele dizendo: 
‘Cidadão, se manca, cidadão’. Manda 10 [mensagens] por dia, 15, 20 por dia. Faça um Whatsapp pedindo 
pra ela ficar, vocês que não largam o celular”, apelou. 

Apoiadores da pré-candidatura da 
professora Cida Ramos (PSB) na ca-
pital, o DEM e o PR selaram aliança 
na eleição proporcional. Ontem, o 
presidente municipal do primeiro, 
deputado Raoni Mendes, disse que as 
legendas almejam eleger até quatro 
vereadores nas eleições de outubro. 
Juntos, os dois partidos têm 41 pré-
-candidatos a vereador.

Charliton Machado (PT), pré-candidato a prefeito 
de João Pessoa, classificou a suposta formação de 
um ‘chapão’ com PSD, PMDB e PSDB de “acordão de 
caciques da velha política”, que não têm interesse 
em resolver “os problemas da cidade”, postou nas 
redes sociais o petista. O presidente do PMDB, se-
nador José Maranhão, disse que apenas na data 
limite, 5 de agosto, a legenda se pronunciará.

‘CACiques dA velHA pOlíTiCA’
nA PROPORCiOnAL

AntROPOLOgiA nA PB ‘O FiSCAL é vOCê’

Dos três maiores 
partidos com pré-
-candidaturas postas 
em Campina Grande, o 
PSB caminha para ter 
o maior tempo no guia 
eleitoral. Junto com 
as sete legendas que 
já oficializaram apoio 
ao deputado estadual 
Adriano Galdino (foto), 
e com a iminente pos-
sibilidade de aportar 
mais duas outras siglas 
de peso ao seu arco 
de alianças – o PR e o 
PROS – a chapa socia-
lista poderá ficar com 
algo próximo a 50% do 
tempo de televisão. É 
um grande trunfo para 
o pré-candidato socialista, por que terá maior exposição do que seus principais concorrentes – o tucano 
Romero Rodrigues e o peemedebista Veneziano Vital. E com a redução do período de propaganda de 45 
para 35 dias, ter mais tempo para dialogar com eleitor, sobretudo na mídia televisiva, é uma vantagem 
significativa. No caso de Veneziano, caso mantenha sua postulação, terá de correr contra o tempo para 
aumentar seu poder de fogo nesse particular. Até agora não anunciou nenhuma adesão ao seu projeto 
político, mas almeja conquistar o apoio do PP da deputada Daniella Ribeiro, que tem a quarta maior ban-
cada da Câmara Federal, o que potencializaria seu tempo na TV. Se o PP se agregar ao PSB, seu tempo 
superaria os 50% de tempo no guia, que é instrumento poderoso para conquistar corações e mentes.   
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Ricardo entrega reforma de museu em 
Ingá e ruas pavimentadas em Itatuba

Museu de História Natural de Ingá recebeu investimentos de cerca de R$ 103 mil do Governo do Estado para recuperação 

FotoS: Divulgação/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
terça-feira (12), a reforma 
do Museu de História Na-
tural de Ingá que recebeu 
investimentos de cerca de 
R$ 103 mil na recuperação e 
manutenção da obra. Em se-
guida, na cidade de Itatuba, 
ele entregou a pavimentação 
de ruas beneficiando os mo-
radores que há anos sofriam 
com a falta de infraestrutura.

O Museu de Ingá pos-
sui cantina, cozinha, salas, 
bateria de banheiros, área 
externa de circulação e foi 
contemplado com os servi-
ços de substituição do forro 
de madeira por forro de PVC, 
retirada e troca de peças sa-
nitárias (bacias, lavatórios e 
caixas de descarga), recupe-
ração das instalações hidros-
sanitárias, retirada e reno-
vação de fiação, tomadas e 
luminárias, recuperação da 
coberta, pintura de paredes, 
esquadrias e execução de 
cerca de contorno.

O governador visitou a 
obra e ressaltou que é pre-
ciso resgatar e proteger a 
história, bem como transfor-
má-la em um instrumento 
de promoção de desenvolvi-
mento econômico. “O Gover-
no do Estado dá hoje uma 
contribuição para preser-
vação dessa área. Estamos 
inaugurando uma melhoria 
significativa no Museu e com 
isso espero que a gente pos-
sa ativar canais importan-
tes de visitação da Pedra de 
Ingá através de núcleos de 
hotelaria. Esse é um patri-
mônio bastante singular que 
a Paraíba possui e é preciso 
dar a visibilidade necessá-

ria, além de garantir a pro-
teção da localidade para que 
ela possa existir por muito 
tempo”, frisou. 

“Trabalho com a pro-
teção e guiamento dos visi-
tantes da Pedra de Ingá, esse 
patrimônio da sociedade 
que hoje é beneficiado com 
essa reforma. Aqui os turis-
tas podem encontrar fósseis 
de animais que habitaram 
nossa região há 10 mil anos, 
como preguiças gigantes, ti-
gres e outros. Eles ficam ma-
ravilhados de imaginar que 
animais como estes viveram 
nessa área”, falou o condutor 
de eco trilhas Denis Mota.

A empresária Mariana 
Santos veio do Rio Grande 
do Norte para conhecer a 
Pedra de Ingá e ficou encan-
tada. “O local é muito bonito, 
bem preservado e com uma 
vasta riqueza cultural. O Mu-
seu tem peças que chamam a 
atenção pelos detalhes, gos-
tei bastante”, ressaltou.

Itatuba
Após a inauguração do 

Museu de Ingá, o governa-
dor seguiu para o município 
de Itatuba onde fez a entre-
ga da pavimentação em pa-
ralelepípedos de várias vias 
da cidade. Foram investidos 
mais de R$ 276 mil na obra 
que trouxe melhorias na in-
fraestrutura do local.

“Fico muito alegre em 
poder fazer obras por toda 
a Paraíba. Estou de volta a 
Itatuba, desta vez, para inau-
gurar a pavimentação destas 
ruas que era um pedido do 
povo. Esse bairro não tinha 
a infraestrutura adequada, 
agora as ruas estão calça-
das e dão mais dignidade 
aos moradores. Investimos 
R$ 276 mil nessa obra que 
era uma das necessidades 
evidentes do povo. Governar 

é isso, observar todas as áre-
as”, concluiu Ricardo.  

O secretário de Plane-
jamento de Itatuba, Marlon 
Andrade, agradeceu pela pa-
vimentação das ruas do bair-
ro Santo Antônio. “O povo 
está muito satisfeito com o 
calçamento dessas ruas. Os 
moradores dessa área esta-
vam precisando desta me-
lhoria. Nossa cidade é pe-

quena e agradece muito por 
receber este benefício. Além 
disso, o governo também já 
investiu em reformas de es-
colas e outras ações aqui em 
Itatuba”, lembrou.

“Hoje o Governo do Es-
tado entregou duas obras 
muito importantes de res-
ponsabilidade da Suplan 
[Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimen-

to do Estado], a reforma do 
Museu de Ingá que deu con-
dições ao acesso de turistas 
para o local que antes estava 
danificado e a pavimentação 
de quatro ruas de Itatuba, 
onde fizemos drenagem, 
pavimentação e calçadas, 
ambas as obras benefician-
do diretamente o povo da 
região”, afirmou a diretora-
-superintendente da Suplan, 

Simone Guimarães.
“Faz mais de 10 anos 

que moro aqui em Itatuba. 
Estas ruas eram cheias de 
buracos, quando chovia a 
gente mal podia sair de casa 
porque ficava muita lama. 
Hoje ninguém se preocupa 
com isso, pode chover que 
as ruas estão calçadas e não 
tem problema”, comemorou 
a aposentada Zezita Sales.

“É preciso resgatar e proteger a história”, disse Ricardo Foram investidos mais de R$ 276 mil nas obras de pavimentação

A Promotoria de Patos 
recomendou que a prefeitu-
ra do município verifique, no 
prazo de 30 dias, a presença 
das declarações de inexistên-
cia de nepotismo nas fichas 
funcionais dos ocupantes de 
cargo comissionado, de servi-
dores em função de confiança 
e contratados por excepcional 
interesse público, cujas con-
tratações não foram precedi-
das de processo seletivo com 
critérios objetivos.

A prefeitura deverá ain-
da verificar, no mesmo prazo, 
a presença de declarações 
de inexistência de acumu-
lação de cargos nas fichas 
funcionais dos servidores 
municipais, independente do 
vínculo. Caso não haja, os ser-
vidores devem preencher um 
formulário declarando que 
não acumula cargo.

De acordo com o pro-
motor Alberto Cartaxo, a re-
comendação visa corroborar 
a atuação fiscalizatória no 
combate às duas ilegalida-
des. “Caso o servidor assine 
atestando a inexistência de 
acumulação de cargos ou 
nepotismo e a prática seja 
detectada, ele poderá respon-

der pelo crime de falsidade 
ideológica em documento pú-
blico, prevista no art. 299 do 
Código Penal, com pena de 1 
a 5 anos”, informou.

Além disso, foi recomen-
dado que a prefeito publique 
decreto municipal regulando 
a questão relativa ao nepotis-
mo, de forma simétrica ao De-
creto Federal nº 7.203/2010, 
que dispõe sobre a vedação 
do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal.

Na recomendação, o pro-
motor Alberto Cartaxo ressal-
ta que a Lei nº 8.112/90 exige 
que no ato da posse, o servi-
dor apresentará declaração 
de bens e valores que consti-
tuem seu patrimônio e decla-
ração quanto ao exercício ou 
não de outro cargo, emprego 
ou função pública.

A Súmula Vinculante 
nº 13 editada pelo Supremo 
Tribunal Federal estabelece 
que “a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade no-
meante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica, in-
vestido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança, 
ou, ainda, de função gratifi-
cada na administração públi-
ca direta e indireta, em qual-
quer dos Poderes da União, 
dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios, com-
preendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola 
a Constituição Federal”.

Caso o gestor descumpra 
a recomendação, de acordo 
com o promotor, poderá res-
ponder por ato de improbida-
de administrativa, por violação 
aos princípios da administra-
ção pública, previsto na Lei nº 
8.249/92, com sanções de res-
sarcimento integral do dano, 
se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direi-
tos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa ci-
vil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar 
com o poder público ou rece-
ber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos.

Promotoria recomenda medidas 
contra o nepotismo em Patos

PRAZo DE 30 DIAS 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Sousa (PB) 
denunciou o ex-prefeito de 
Diamante, no Sertão da Paraí-
ba, Hércules Barros Manguei-
ra Diniz (gestor municipal 
no período de 2004 a 2012), 
e mais seis pessoas, entre 
engenheiros e empresários, 
por desvio de verbas públi-
cas. A denúncia é referente à 
Operação Transparência, que 
desarticulou organização cri-
minosa voltada à constituição 
de pessoas jurídicas com a fi-
nalidade de fraudar licitações 
e desviar recursos públicos. A 
fixação do valor mínimo para 
reparação dos danos causa-
dos pela infração, conside-
rando os prejuízos causados, 
atualizados monetariamente 
até dezembro de 2015, é de 
R$ 5.936.310

Além do ex-gestor, Sér-
gio Pessoa Araújo (engenhei-
ro), Audy Lopes Fernandes 
(empresário), Danilo Amaral 
Botelho Luna (engenheiro), 
Francivaldo Duarte de Al-
buquerque (empresário), 
Francisco Nogueira de Fran-
ça (empresário) e Francisco 
Araújo Neto (engenheiro) 
foram denunciados pelo fato 
típico previsto no artigo 1º, 
I, do Decreto-Lei n. 201/67 - 
desvio de verbas públicas - e 

podem cumprir pena de 2 a 
12 anos de reclusão.

Já Hércules, Sérgio Pes-
soa Araújo, Audy Lopes Fer-
nandes, Danilo Amaral Bote-
lho Luna e Francivaldo Duarte 
de Albuquerque foram de-
nunciados, também, pelo 
fato típico previsto no artigo 
89 da Lei no 8.666/93 (frau-
de em licitação), envolvendo 
a Concorrência n. 01/2009, 
montada com o objetivo de 
mascarar dispensa de licita-
ção fora das hipóteses legais. 
A licitação tinha por obje-
tivo a reconstrução de 163 
unidades habitacionais, e foi 
vencida pela empresa Cons-
trutora Canal LTDA, no valor 
de R$ 3.507850,90 (três mi-
lhões, quinhentos e sete mil, 
oitocentos e cinquenta reais e 
noventa centavos). A pena va-
ria de 3 a 5 anos de detenção, 
mais pagamento de multa.

Segundo a denúncia do 
MPF, “é evidente a autoria 
de Hércules Barros Man-
gueira Diniz, prefeito de Dia-
mante-PB à época, pois era o 
responsável por autorizar a 
abertura, adjudicar o objeto, 
homologar o resultado, após 
verificar a regularidade do 
certame, e assinar a ordem 
de serviço de todo o proces-
so licitatório. 

MPF denuncia ex-gestor 
e mais seis por fraude

OAB-PB vai 
percorrer Estado 
em campanha 
por prerrogativas

Uma caravana da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB), 
percorrerá em breve várias 
comarcas do Estado, partin-
do da capital João Pessoa, 
passando por Campina Gran-
de e Guarabira até a região 
do Alto Sertão, onde está lo-
calizada a maioria das subse-
ções, para esclarecer a juízes 
e servidores o significado das 
prerrogativas da categoria. 

“O objetivo principal é 
demonstrar que elas não re-
presentam privilégios, mas 
garantias profissionais que 
têm como objetivo defender 
o cidadão que procura o Po-
der Judiciário através de um 
advogado, para que as mes-
mas não sejam suprimidas, 
inibidas ou minoradas”, des-
tacou o presidente da OAB-
-PB, Paulo Maia. 

Nesse sentido, ele afir-
mou que uma cartilha de 
prerrogativas também será 
distribuída pela Ordem junto 
à sociedade, servidores, juí-
zes, membros do Ministério 
Público e também advoga-
dos, pois alguns destes tam-
bém desconhecem quais são 
elas e o seu significado. 

Reforma valoriza o 
patrimônio histórico e 
impulsiona o turismo local
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PB reúne estados para discutir gestão 
da integração do Rio São Francisco
Reunião teve representantes 
de Pernambuco, Ceará e 
Rio Grande do Norte

A Paraíba sediou, nes-
sa quarta-feira (13), uma 
reunião sobre a gestão do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco (Pisf). A reu-
nião foi presidida pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, do Meio Ambien-
te e da Ciência e Tecnologia 
(Seirhmact), e ocorreu no 
Palácio da Redenção, em 
João Pessoa,  com a presen-
ça de representantes exe-
cutivos, institucionais e ju-
rídicos de quatro estados: 
Paraíba, Pernambuco, Ceará 
e Rio Grande do Norte. O 
encontro teve como objeti-
vo discutir um modelo pa-
drão concernente à gestão 
de custos e planejamentos 
operacionais com relação 
às obras de transposição 
do Rio São Francisco nesses 
quatro estados nordestinos.

O resultado destas re-
uniões – ao todo serão rea-
lizadas quatro, uma em 
cada Estado – irá gerar um 
documento a ser enviado 
a Brasília e discutido junto 
ao Ministério da Integra-
ção concernente a questões 
de gestão das águas do Rio 
São Francisco após o fim das 
obras de transposição.

A reunião foi presidida 
pelo secretário de Estado 
de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, do Meio Ambien-
te e da Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo; e contou com 
a presença do secretário 
executivo da Infraestrutu-
ra e dos Recursos Hídricos, 
Deusdete Queiroga Filho; de 
Marcus Vinícius Fernandes, 
da Companhia de Água e Es-

gotos da Paraíba (Cagepa); 
de João Fernandes, presi-
dente da Agência Executi-
va de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa); 
e do procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, 
entre outros representan-
tes institucionais. Também 
estiveram presentes repre-
sentantes de instituições de 
gestão da água dos outros 
três estados, a exemplo da 
Companhia de Águas e Es-
gotos do Rio Grande do Nor-
te (Caern), e representantes 
jurídicos da Procuradoria 
Geral de cada Estado.

O secretário João Aze-
vedo explicou que um en-
contro já foi realizado em 
Recife–PE e agora este, em 
João Pessoa, a fim de deli-
berar sobre o melhor mo-
delo de gestão das águas do 
São Francisco nos quatro 
estados nordestinos que 
irão receber a água após a 
transposição do rio. “Deve-
remos pensar um modelo 
de gestão sobre custos, ope-
ração, manutenção, sobre 
os instrumentos legais que 
permitirão a cobrança e o 
pagamento dessa água. Por 
isso que estiveram presen-
tes não só secretários de 
Recursos Hídricos, mas tam-
bém os procuradores-gerais 
desses estados, para que 
posamos sair certos de toda 
a parte legal e com o enten-
dimento claro dos quatro 
estados do que é possível e 
necessário fazer para que 
tenhamos esta operação já 
funcionando em janeiro do 
próximo ano”, afirmou o se-
cretário. A previsão é que 
as obras de transposição do 
Rio São Francisco estejam 
finalizadas até o fim deste 
ano, devendo os estados be-
neficiados começar a gestão 
a partir do início de 2017.

Veículos que fazem o trans-
porte de crianças e adolescentes 
em 51 municípios paraibanos se-
rão vistoriados por equipes do 
Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB) e do Ministério 
Público da Paraíba, neste mês de 
julho. As inspeções vão aconte-
cer aos finais de semana.

O calendário foi divulgado 
pela coordenação do Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça de Defesa da Educação 
e da Criança e do Adolescente, 
coordenado pela promotora de 
Justiça Soraya Escorel. As vistorias 
fazem parte do projeto “Trans-
porte Escolar – Alegria de ir e 
vir”, que vem sendo desenvolvi-
do pelo Ministério Público parai-
bano em parceria com o Detran, 
desde 2013, para combater o uso 
de “paus de arara” e garantir aos 
alunos um transporte seguro.

Durante o trabalho, os técni-
cos do Detran verificam se os veí-
culos apresentam os equipamen-
tos de segurança obrigatórios, 
que são exigidos por lei e pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, 
notificando aqueles que apresen-
tarem irregularidades.

Estas são as últimas inspeções 
deste primeiro semestre de 2016. 

Mais de 800 veículos já foram ins-
pecionados até o momento. Pos-
teriormente, as inspeções serão 
retomadas. 

Neste sábado (16), as inspe-
ções vão ocorrer no Posto de Trân-
sito de Brejo do Cruz, em frente 
à Prefeitura de Serra Branca e 
em Cabaceiras. Em Brejo do Cruz, 
serão inspecionados veículos es-
colares de Brejo do Cruz, Belém 
do Brejo do Cruz e São José do 
Brejo do Cruz. Em Serra Branca, 
serão vistoriados veículos de Ser-
ra Branca, Coxixola, São José dos 
Cordeiros e Parari. Já em Cabacei-
ras, serão fiscalizados os ônibus de 
Cabaceiras, Barra de São Miguel, 
São Domingos do Cariri, Caturité 
e Fagundes.

No domingo (17), as fiscaliza-
ções vão ocorrer nas Ciretrans de 
Guarabira e Esperança. Em Guara-
bira, serão vistoriados veículos es-
colares de Guarabira, Pilõezinhos 
e Cuitegi. Já em Esperança, deve-
rão ser inspecionados veículos es-
colares de três prefeituras: Areial, 
Montadas e São Sebastião da La-
goa de Roça.

 
Mais inspeções
No dia 23 de julho, serão rea-

lizadas inspeções em Pombal, com 

veículos escolares das prefeituras 
de Malta, Condado e Vista Ser-
rana. Também ocorrerá vistoria 
no posto de trânsito de Coremas, 
com veículos escolares do próprio 
município e, no posto de trânsito 
de Teixeiras, os de Cacimbas.

No domingo, dia 24, as visto-
rias ocorrem em Guarabira, com 
veículos escolares dos municípios 
de Alagoinha, Mulungu, Caiçara, 
Logradouro e Belém. Já em Remí-
gio, haverá fiscalização do trans-
porte escolar de Remígio e Algo-
dão de Jandaíra.

No final de semana seguinte, 
as inspeções vão acontecer em 
Monteiro, Soledade e Sapé. No 
dia 30, no posto de trânsito de So-
ledade, serão inspecionados veí-
culos escolares das prefeituras de 
Soledade, Olivedos, Cubati e São 
Vicente do Seridó. Em Monteiro, 
na Ciretran, serão fiscalizados os 
veículos de Monteiro, São João 
do Tigre, Camalaú, São Sebastião 
do Umbuzeiro, Zabelê. Já no dia 
31, na Ciretran de Sapé, será a vez 
dos municípios de Cruz do Espírito 
Santo, Gurinhém, Caldas Brandão, 
Sapé, Riachão do Poço e Sobrado. 
Em Soledade, haverá fiscalização 
dos ônibus de Juazeirinho, Santo 
André e Tenório.

Transporte escolar será vistoriado
EM 51 MunicíPios

FoTo: Marcos Russo

Equipes do Departamento Estadual de Trânsito e do Ministério Público da Paraíba estão encarregadas de realizar as vistorias

Ao fim de todas as 
reuniões dos estados 
nordestinos, o ministro 
da Integração Nacional, 
Helder Barbalho, irá re-
ceber os governadores 
da Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e 
Ceará para uma reunião 
em Brasília, juntamente 
com o Conselho Gestor 
do São Francisco para de-
finir o modelo de gestão. 
“Os governadores serão 
informados do resultado 
das reuniões pelos seus 
respectivos secretários 
para a assinatura de um 
termo de compromisso 
do cumprimento das eta-
pas que tornarão o proje-
to de integração do São 
Francisco uma obra viá-
vel e sustentável acima 
de tudo”, relatou João 
Azevedo, reiterando que 
esta é a grande questão – 
fazer com que essa obra 
se mantenha e funcione 
na sua totalidade.

Dentre as questões 
discutidas na reunião, 
os presentes relataram a 
preocupação com ques-
tões operacionais, custos 
e a quem caberá gerir o 
tributo ou contribuição – 
se o Governo Estadual ou 
o Governo Federal. Por 
isso a preocupação de 

estabelecer igualmente 
normas jurídicas. Sobre 
isso, João Azevedo opi-
nou que as obras do São 
Francisco trarão não so-
mente segurança hídrica, 
mas igualmente capaci-
dade de desenvolvimen-
to e por isso os estados 
deverão contribuir, não 
somente a União. O se-
cretário também sugeriu 
que a possível cobrança 
de contribuição seja de 
responsabilidade do Go-
verno Federal, que teria 
mais facilidade jurídica 
para lidar com os aspec-
tos legais que requerem 
fiscalização de tributos. 

Dentro das preocu-
pações do Estado, citada 
pelo secretário de Re-
cursos Hídricos, a maior 
sem dúvida é com a po-
pulação. A partir do mo-
mento que se garante 
água para as cidades, as 
águas dos estados – de 
barragens, por exemplo 
– poderão ser utilizadas 
para irrigação e outros 
projetos de desenvolvi-
mento. Porém, ele ratifi-
ca: “O projeto da trans-
posição tem como foco 
principal o atendimento 
humano e a garantia de 
segurança hídrica para 
as cidades”. 

Obra viável e sustentável

Projeto de lei de auto-
ria do vereador Napoleão 
Maracajá, aprovado na Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande, visa submeter os 
estabelecimentos comer-
ciais de grande porte locali-
zados no município a dispo-
nibilizar gratuitamente em 
suas dependências, espaço 
exclusivo para fraldários, 
com o objetivo de garantir 
o conforto e a comodida-
de para os pais e seus be-
bês. 

O fraldário consiste em 

ambiente reservado que 
disponha de mesa para tro-
ca de fraldas de crianças, 
lavatório, produtos desti-
nados à higienização das 
mãos e objetos de uso in-
fantil e recipiente exclusi-
vo para o acondicionamen-
to dos dejetos orgânicos e 
fraudas usadas

Os estabelecimentos a 
que se refere esta lei têm 
o prazo de 1 (um) ano para 
se adequarem às suas dis-
posições, a contar da data 
de sua publicação.

Cumprindo o calendário 
de inspeções, a Corregedoria 
Geral do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) inspecionou 
na segunda (11) e na terça-fei-
ra (12) os dois Tribunais do Júri 
de João Pessoa. Na quarta-feira 
(13), foi inspecionada a Promo-
toria de Justiça da Tutela Coleti-
va do Sistema Prisional e Direi-
tos Humanos.

A Corregedoria Geral é um 
órgão orientador e fiscalizador 
das atividades funcionais e 
da conduta dos membros da 
instituição, tendo entre suas 

atribuições a realização de 
inspeções e correições de in-
teresse do Ministério Público, 
inclusive nas Procuradorias de 
Justiça.

Integram a Corregedo-
ria Geral do Ministério Público 
paraibano os procuradores de 
Justiça Luciano de Almeida Ma-
racajá e Marilene Campos, res-
pectivamente, corregedor-geral 
e subcorregedora-geral; e os 
promotores de Justiça Leo-
nardo Pereira de Assis, Paulo 
Lavor e Eny Nóbrega (promo-
tores corregedores).

Lojas de Campina terão 
que oferecer fraldários

Corregedoria realiza 
inspeção em João Pessoa

LEi MuniciPAL TRiBunAis Do JÚRi



Detran-PB levará 430 
veículos recuperados e 
sucateados a leilão 
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Proprietário de rede de 
postos foi morto durante 
tentativa de assalto

Polícia apresenta suspeitos do crime 
morte De emPreSÁrIo

“Foi fita dada”, revelou a 
delegada Júlia Valeska na en-
trevista coletiva na manhã de 
ontem na Central de Polícia, 
quando foram apresentados 
três dos suspeitos do assassi-
nato do empresário Marcone 
Morais, proprietário de uma 
rede de postos de combustí-
veis, ocorrido na tarde de se-
gunda-feira (11). 

Segundo a delegada, o 
frentista Luiz Pedro Barbosa 
de Pontes, de 26 anos, teria 
repassado informações privi-
legiadas aos outros suspeitos, 
Lucas Vinicius Martins dos 
Santos, 20; Fabrício Cruz de 
Araújo, 26 e também a Edgley, 
morto na troca de tiros com o 
empresário na frente do Banco 
do Brasil, no bairro do Bessa. 
Na ocasião, o suspeito morto 
estava com uma máscara na 
mão.

A apresentação dos sus-
peitos da tentativa de latrocí-
nio que terminou nas mortes 
do empresário e de um envol-
vido foi feita pelos delegados 
João Alves de Albuquerque, 
Marcos Paulo, Júlia Valeska, 
Aldrovilli Grisi e Tércio Chaves, 
os três últimos da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio.

O frentista Luiz Carlos foi 
preso na noite de anteontem 
quando chegava no Posto Ex-
pressão, na Avenida Presiden-
te Afonso Campos, no bairro 
do Bessa, por volta das 22h. 
Ele ainda estava com o unifor-
me de trabalho. “Ele confessou 
sua participação”, destacou a 
delegada Valeska. Na coleti-
va foi apresentado o material 
apreendido com os suspeitos: 
duas pistolas, um revólver 38 
e ainda um saco com vários 
grampos que seriam jogados 
durante a fuga. “As investiga-
ções continuam porque tem 
mais dois suspeitos que esta-
mos procurando”, disse o dele-
gado Aldrovilli Grisi.

Fotos: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Os três suspeitos incursos nos 
artigos 157 e 288 do Código Penal foram:
l Luiz Pedro Barbosa de Pontes, 26, trabalhava há seis meses como fren-

tista no Posto Expressão. Ele sabia o horário que Marcone deixava o es-
tabelecimento para ir ao banco e fez a “deduragem”.

l Lucas Vinicius Martins dos Santos (Luquinha), 20 anos, efetuou os dis-
paros que mataram o empresário. Tem mandado de prisão em aberto. 
Participou do assalto ao Bradesco, em maio deste ano.

l Fabrício Cruz de Araújo, 26, dirigiu o veículo usado para a fuga dos inte-
grantes do grupo. Conhecido por “Palhaço”, também tem antecedentes.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de 
cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência).

Saiba mais

A delegada Júlia Valeska narrou 
toda a trajetória do crime. Ela disse que 
era rotina do empresário Marcone Mo-
rais sempre depositar o dinheiro arre-
cadado durante o dia naquela agência 
bancária. Por volta das 15h45, o empre-
sário saiu do posto do Bessa com destino 
ao banco com uma sacola com R$ 300 
mil. O frentista imediatamente telefo-
nou para os bandidos, “passando a fita” 
dizendo qual o veículo e cor da roupa.

Marcone Morais estacionou a ca-
minhonete na frente da agência ban-
cária e quando se preparava para 
entrar no banco foi abordado pelo 
bandido identificado por Edgley, mas 
reagiu quando houve a troca de tiros.

Edgley foi baleado por Marcone. 
Vendo que tinha dado errado, o ou-
tro suspeito, Luquinha, efetuou vários 
disparos, atingindo o empresário que 
ainda foi socorrido, mas não resistiu.

Os bandidos fugiram em um veí-
culo de cor vermelha que era dirigido 
por Fabrício, conhecido por Palhaço, 
e que foi abandonado após capotar. 
Nas diligências, disse a delegada, foi 
descoberto que todos os envolvidos, 
inclusive o frentista, residem no bair-
ro São José. “Nossa equipe de agentes 

realizou excelente trabalho para pren-
der os suspeitos”, disse a delegada.

Os três suspeitos não quiseram 
conversar com a imprensa, pois foram 
orientados pelo advogado para não 
prestar informações aos profissionais 
da comunicação e que somente falas-
sem na presença do juiz. Mesmo as-
sim, o frentista disse apenas que deu 
as dicas porque, caso não repassasse as 
informações, teria sua família morta. 

Segundo o delegado Aldrovilli Grisi 
os suspeitos presos participaram na tar-
de de ontem da audiência de custódia.

Na coletiva de ontem, a polí-
cia descartou a hipótese da morte 
de Marcone Morais estar relaciona-
da com as investigações da Opera-
ção 274 da Polícia Federal, em 2007. 
Em maio deste ano, o empresário so-
freu uma tentativa de homicídio, que 
também não tem relação com a ten-
tativa de assalto de segunda-feira.

Os delegados que participaram da 
entrevista disseram que foram funda-
mentais as informações repassadas pela 
sociedade, através do telefone 197 do 
Disque Denúncia. “Recebemos muitas 
denúncias”, disse o delegado geral da 
Polícia Civil, João Alves de Albuquerque.

Frentista teria repassado informações

Duas pistolas e um saco com vários 
grampos foram apreendidos com 

os três homens presos

Com a travesti assas-
sinada com requintes de 
crueldade na manhã de 
ontem, às margens da 
BR-101, no Bairro das In-
dústrias, em João Pessoa, 
subiu para dez o número 
de homicídios a LGBT na 
Paraíba este ano. Segun-
do informações de Vítor 
Pilato, gerente operacio-
nal de Enfrentamento à 
Homofobia da Secretaria 
da Mulher e da Diversi-
dade Humana do Estado, 
esse é o terceiro crime 
transfóbico do ano. Em 
2015 foram computados 
pela SEMDH sete assassi-
natos contra LGBT.

Vítor Pilato disse ain-
da que mesmo com as 
inúmeras políticas públi-
cas implantadas pelo Go-
verno do Estado em prol 
da comunidade LGBT, os 
crimes geralmente ocor-

rem por discriminação e 
preconceito à orientação 
sexual e identidade de 
gênero. 

O corpo da travesti 
foi encontrado às mar-
gens da BR-101 por pes-
soas que passavam na 
localidade. A vítima teve 
uma das mãos decepada 
e, segundo informações 
da polícia, o corpo tinha 
15 perfurações provoca-
das por arma branca. 

A Delegacia de Ho-
micídios de João Pessoa 
foi comunicada sobre o 
assassinato e está inves-
tigando o crime. Até o 
fechamento dessa edição 
a Polícia Civil não tinha 
identificação da vítima 
nem quem seria o au-
tor do crime. O corpo da 
travesti foi levado para 
a Gerência Executiva de 
Medicina e Odontologia 
Legal  (Gemol), no bairro 
do Cristo Redentor, para 
necrópsia.

Travesti é assassinada
CrIme trANSFÓBICo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Uma ação conjunta 
dos policiais civis da De-
legacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de 
Campina Grande e do Gru-
po Tático Especial (GTE) 
da 12ª Seccional de Espe-
rança resultou na prisão 
em flagrante, na tarde de 
ontem, de Aldeneide Ma-
ria de Freitas, 35 anos, e 
Jucilene Marreiros de Me-
neses, 37 anos, e apreen-
são de 11 quilos de maco-
nha. As duas são suspeitas 
de comercializar drogas.

As investigações come-
çaram há cerca de um mês 
quando a polícia começou 
a monitorar Aldeneide. A 
informação era que ela es-
tava recebendo drogas e 
distribuindo no bairro do 
José Pinheiro, em Campi-
na Grande. A partir daí, foi 
montado um esquema para 
descobrir quem era o dis-

tribuidor e quando as dro-
gas seriam entregues para 
a suspeita. A informação 
chegou por meio do núme-
ro 197, Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social (Seds).

De acordo com o de-
nunciante, uma mulher co-
nhecida como Dinha, que 
mora no município de So-
ledade, estava saindo da ci-
dade para pegar maconha 
em um bairro de Campi-
na Grande. “Entramos em 
contato com o Grupo Táti-
co Especial de Esperança e 
pedimos para levantar in-
formações sobre a mulher. 
Os policiais conseguiram 
uma foto da suspeita, o que 
facilitou o nosso trabalho 
na hora que ela se aproxi-
mou da casa de Aldeneide”, 
disse o delegado Ramirez 
São Pedro, responsável 
pela investigação.

Dinha, que mais tar-
de a polícia descobriu ser 
Jucilene, chegou na rua de 
Aldeneide ontem, por volta 
das 11h30. Ficou em uma 
esquina e depois de rece-
ber uma ligação se dirigiu 
até a casa da investigada. 

Abordagem
No caminho, as duas se 

encontraram e quando es-
tavam entrando na residên-
cia foram abordadas pelos 
policiais. Sem ter como es-
capar, Aldeneide confessou 
que tinha recebido alguns 
tabletes de maconha du-
rante a madrugada. A droga 
teria sido entregue na casa 
dela por um homem desco-
nhecido que chegou em um 
fusca branco. Ela disse que 
ia receber R$ 600 para es-
conder a droga.

Quando os policiais re-
vistaram a residência, en-

contraram a maconha em-
balada em vários tabletes. 
A droga estava escondida 
dentro do guarda-roupas 
da suspeita. Jucilene não 
quis falar quem mandou 
ela ir buscar a maconha e 
disse que não vendia dro-
gas. As duas foram ouvidas 
e autuadas por associação 
ao tráfico e tráfico de dro-
gas. Elas serão encaminha-
das para a audiência de 
custódia e se não forem 
liberadas serão encami-
nhadas para o Presídio 
Feminino do Serrotão em 
Campina Grande. 

A polícia vai continu-
ar as investigações para 
identificar e prender o res-
ponsável pela distribuição 
da droga que de acordo 
com as investigações, ia 
ser vendida no município 
de Soledade e no bairro de 
José Pinheiro.   

Duas mulheres são presas com 
11 quilos de maconha em CG

trÁFICo De DroGAS
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Detran-PB levará 430 veículos 
recuperados e sucateados a leilão
Edital foi publicado na 
edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) realizará nos 
dias 29 deste mês e 8 de 
agosto leilão de veículos re-
cuperados e sucateados. O 
leilão vai acontecer a partir 
das 9h no Centro de Educa-
ção da Paraíba, em Manga-
beira, em João Pessoa. Estão 
relacionados 430 veículos, 
entre motos e automóveis.

Os veículos que irão a 
leilão estão recolhidos no 
pátio da sede do Detran, 
em João Pessoa, e tem cus-
to que varia de R$ 50 a R$ 4 
mil. O presidente da Comis-
são de Leilão do órgão, Eu-
gênio Pacelli, disse que com 
essa iniciativa a diretoria 
pretende oferecer mais es-
paços para o acondiciona-

mento de outros veículos.
Pacelli lembra que a vi-

sitação aos lotes que serão 
leiloados acontece de 25 a 28 
deste mês, no horário de ex-
pediente do Detran, ou seja 
até as 16h30, e não haverá 
visitação nos dias do leilão.

O edital de leilão do De-
tran foi publicado na edição 
de ontem do Diário Oficial do 
Estado, que também divul-
gou o edital de chamamento 
aos proprietários ou agente 
financeiro dos veículos apre-
endidos e que serão levados 
a leilão para impugnação ou 
pagamento dos débitos exis-
tentes sobre os respectivos 
veículos. O não compareci-
mento do proprietário ou 
preposto implicará na venda 
dos veículos, de acordo com 
o que estabelece o Código de 
Trânsito Brasileiro.

Somente no pátio do De-
tran, em João Pessoa, estão 
recolhidos cerca de oito mil 
veículos, entre eles, quase 
2.900 cinquentinhas. 

O secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer, Bruno Roberto, realizou, 
na manhã de ontem, uma 
vistoria no estádio Almeidão, 
local da partida entre Botafo-
go e Ceará, pela terceira fase 
da Copa do Brasil 2016, em 
João Pessoa, marcado para 
às 21h45. Na oportunida-
de, Bruno verificou todos os 
setores do estádio e ainda 
desejou boa sorte ao repre-
sentante paraibano na com-
petição nacional.

“Estamos aqui e verifi-
camos que tudo está pronto 
para a realização de um jogo 
que envolve um represen-
tante paraibano numa com-
petição importante e em ní-
vel nacional que é a Copa do 
Brasil. Todos os setores do 
estádio estão nos seus devi-
dos conformes para atender 
e receber bem atletas, árbi-
tros, torcedores e a imprensa 
que estará presente fazendo 
a cobertura e que o Botafo-
go, como representante da 
Paraíba, possa lograr êxito”, 
frisou o secretário.

Bruno Roberto ainda 
destacou o investimento rea-
lizado nas praças esportivas 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Carros e motos que serão leiloados estão recolhidos no pátio do Detran, na capital, e a visitação acontece de 25 a 28 deste mês

Sejel realiza inspeção no Almeidão 
para o jogo entre Botafogo e Ceará

Mais de 1.400 pacientes são atendidos

COPA DO BRASIL

CARAVANA DO CORAÇÃO

Secretário Bruno Roberto esteve à frente da vistoria, verificando todos os setores do estádio

pertencentes ao Governo do 
Estado. “Aqui no Almeidão, 
no Amigão, Perpetão e ainda 
Ronaldão e na Vila Olímpica 
foram realizados vários in-
vestimentos para fortalecer 
o segmento esportivo. Um 
dos destaques, aqui do Al-
meidão, é o gramado padrão 

FIFA e que tem sido motivo 
de elogios pelos que aqui uti-
lizam”, concluiu.

Outro investimento im-
portante do Governo do Es-
tado por meio da Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel) no que 
diz respeito ao futebol, é o 

programa Gol de Placa, que 
é um investimento de mais 
de R$ 3 milhões para os clu-
bes profissionais paraiba-
nos que disputam a Copa do 
Brasil, Campeonato Parai-
bano, Copa do Nordeste e o 
Campeonato Brasileiro, seja 
série C ou D. 

A 4ª Caravana do Coração 
já atendeu 1.483 pacientes e 
realizou 8.107 procedimentos, 
em dez municípios, durante os 
dez dias de atividades. Ontem 
a ação aconteceu em Esperan-
ça. A caravana já passou por 
Monteiro, Princesa Isabel, Ita-
poranga, Cajazeiras, Sousa, Ca-
tolé do Rocha, Pombal, Patos e 
Picuí. Até sábado (16), mais 
três municípios serão visita-
dos: Guarabira, Mamanguape 
e Itabaiana. 

O projeto, que começou 
no dia 4 e tem como objetivo 
atender crianças e gestantes 
com problemas cardíacos, é 
resultante de uma parceria 

do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), com a 
ONG pernambucana Círculo 
do Coração. 

De acordo com os dados 
da caravana, dos 1.483 pa-
cientes atendidos, 1.052 são 
crianças, 188 gestantes e 243 
mães que acompanham filhos 
com microcefalia. Dos 8.107 
procedimentos, são 1.210 em 
enfermagem, 1.166 em servi-
ço social, 1.045 em nutrição, 
1.003 em cardiologia, 929 em 
odontologia, 952 em ecope-
diatria, 411 streptestes, 305 
coletas de sangue, 227 coletas 
de urina, 222 ultrassonogra-

fias fetais, 180 ecofetais, 166 
em psicologia, 61 digiscopes, 
58 em oftalmologia, 51 em ge-
nética, 47 em fonoaudiologia, 
39 em fisioterapia e 35 ultras-
sonografias transfontanela.

42 municípios
“Em Esperança a cara-

vana está sendo um sucesso 
e superando todas as expec-
tativas”, disse a gerente da 3ª 
Gerência Regional de Saúde 
(GRS), Tatiana Medeiros. 

A 3ª GRS integra 42 muni-
cípios e, segundo a gerente, to-
dos os secretários municipais 
de saúde participaram ativa-
mente da logística do projeto 

e encaminharam os pacientes 
para a caravana. 

“Em Campina Grande, 
que é a sede da 3ª GRS, os pa-
cientes são acompanhados de 
forma contínua, no Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea). Quando é percebida a 
necessidade, faz o encaminha-
mento para a caravana, que 
tem um trabalho fantástico de 
inclusão em várias especiali-
dades médicas, a exemplo da 
cardiologia pediátrica. Além 
do mais, com a caravana 100% 
dos pacientes com cardiopatia 
congênita, da nossa região, re-
cebem atendimento”, explicou 
Tatiana Medeiros.

De janeiro até dia 10 
de julho deste ano, fo-
ram registrados 43 atro-
pelamentos em rodovias 
federais que cortam a 
Paraíba. Os dados são da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF/PB) e destacam 
a redução no número 
desse tipo de ocorrência 
considerando o ano pas-
sado, onde foram regis-
trados 101 atropelamen-
tos no mesmo período.

“Há uma grande 
redução no número de 
atropelamentos em ro-
dovias, considerando que 
estamos no segundo se-
mestre e o número de 
ocorrências está abaixo 
da metade do ano ante-
rior”, disse o inspetor da 
PRF/PB, Eder Rommel.

João Pessoa ficou 
com 23,7% dos atrope-
lamentos (24) do ano 
passado, ficando isolada 
em 1º lugar, seguida por 
Cabedelo, que somou 
8,9% (9). Do segundo co-
locado em diante os nú-
meros são próximos. Por 
exemplo: Sousa (8), Ba-

yeux (6), Campina Gran-
de (6), Mamanguape (6) 
e Santa Rita (5).

“A maior redução 
ficou com João Pessoa, 
que caiu de 23,7% para 
13,9%, de um ano para 
o outro, no total de atro-
pelamentos. O ranking 
deste ano está assim: 
João Pessoa (6), Cabe-
delo (6), Mamanguape 
(5), Campina Grande (4), 
Santa Rita (4), e assim se-
gue”, completou.

De acordo com a as-
sessoria de Comunicação 
da PRF/PB, são realizadas 
palestras em empresas, 
escolas e órgãos públi-
cos, utilizando o Grupo 
de Educação para o Trân-
sito (Getran), abordando 
temas relativos à segu-
rança no trânsito, inclusi-
ve atropelamentos.

Em junho foram 
registrados 84 atropela-
mentos, totalizando 485 
no 1º semestre de 2016. 
Se comparado ao mesmo 
período de 2015, houve 
uma redução de 8% no 
total de pessoas que de-
ram entrada no Hospital 
de Trauma da capital vi-
timas de atropelamento.

Atropelamentos têm 
redução na Paraíba

RODOVIAS FEDERAIS

Davison Eliziario
Especial para o jornal A União

FIquE AtENtO

A PRF/PB orienta e recomenda algumas 
medidas para evitar que pedestres sofram 
atropelamentos nas rodovias:

- Usar, necessariamente, as passarelas para 
a travessia da rodovia. Os usuários vítimas de 
atropelamentos que não tiveram utilizado as 
passarelas (onde houver) perdem o direito de 
fazer uso do Seguro de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores de Vias Terres-
tres (Dpvat);

- Idosos ou crianças devem estar acompa-
nhados de adultos responsáveis no momento 
da travessia;

- Para quem utiliza os acostamentos para 
fazer caminhadas, principalmente em horários 
com baixa luminosidade, usar roupas claras e 
caminhar contra o fluxo;

- Para ciclistas, não cruzar a rodovia peda-
lando, mas conduzindo a bicicleta ao seu lado.

FOtO: Evandro Pereira

FOtO: Secom-PB
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SES divulga novo boletim da 
dengue, zika e chikungunya
Até 7 de julho, foram 
notificados 35 mil casos 
prováveis de dengue

No período de 1º de ja-
neiro a 7 de julho deste ano 
(27ª semana epidemiológi-
ca de sintomas), foram no-
tificados na Paraíba 35.044 
casos prováveis de dengue, 
segundo o boletim divulga-
do ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Em 
2015, no mesmo período, 
foram registrados 16.821 
casos suspeitos da doença, 
evidenciando um aumento 
de 108,33%.

Foram notificados 34 
óbitos suspeitos de dengue, 
sendo quatro confirmados, 
dez descartados e 20 se-
guem em investigação. Se-
gundo a Gerência Executiva 
de Vigilância em Saúde da 
SES, a investigação cursa 
com busca de informações 
domiciliares, ambulatoriais 
e hospitalares, conforme 
Protocolo do Ministério da 
Saúde.

No mesmo período 
foram notificados 12.957 
casos suspeitos de chikun-
gunya. Foram notificados, 
também, 13 óbitos suspei-
tos da doença nos municí-
pios de Monteiro (1), Aro-
eiras (1), João Pessoa (6), 
São José do Umbuzeiro (1), 
Soledade (1), Araruna (1) e 
Santa Cecília (1). Registrou-
-se, também, 14 óbitos de 
casos suspeitos de chikun-
gunya, sendo três confirma-
dos e os demais em investi-
gação. 

O Boletim Epidemioló-
gico Nº 8 destaca que a faixa 
etária dos óbitos suspeitos 
para dengue e chikungunya 
varia de recém-nascido até 
92 anos, o que mostra a sus-
ceptibilidade independente 
da idade. “Destacamos que a 
estratégia mais efetiva para 
evitar os óbitos causados 
pela dengue, zika e chikun-
gunya é a detecção precoce 
dos casos suspeitos combi-
nada com o manejo correto, 
de acordo com o agravo. Ao 
apresentar sintomas, o usuá-
rio deve procurar imediata-
mente a Equipe de Saúde da 
Família ou serviço de saúde 
mais próximo”, recomenda 
a gerente executiva de Vi-

gilância em Saúde da SES, 
Renata Nóbrega.

Com relação ao zika ví-
rus, de 1º de janeiro a 18 de 
junho de 2016, foram regis-
trados 3.624 casos notifica-
dos como suspeitos (Sinan 
NET). Existem atualmente 
na Paraíba três Unidades 
Sentinelas do zika vírus 
implantadas (Bayeux, Cam-
pina Grande e Monteiro), 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.

Situação laboratorial 
Em 2016, foram ana-

lisados pelo Laboratório 
Centtral de Saúde Públi-
ca da Paraíba (Lacen-PB), 
4.673 amostras sorológi-
cas para dengue (650 rea-
gentes, 3.931 não reagen-
tes e 163 indeterminadas). 
Este ano já existem exa-
mes comprobatórios da 
circulação da doença em 
92 municípios.

Os municípios devem 
coletar amostra de pelo 
menos 10% dos casos sus-
peitos por dengue, sendo o 
antígeno NS1 (em amostras 
de sangue) do 1º ao 3º dia 
de início dos sintomas e so-
rologia do 7º ao 28º dia de 
sintomas. Todas as amos-
tras devem ser acondicio-
nadas adequadamente para 
garantir a qualidade do ma-
terial biológico. 

“Para todos os casos 
com sinais de alarme, gra-
ves e óbitos suspeitos de 
dengue, a SES recomenda 
a coleta oportuna e envio 
imediato ao Lacen-PB. Para 
os municípios que ainda 
não isolaram o vírus conti-
nua a recomendação do en-
vio oportuno do isolamento 
viral até o 5º dia de sinto-
mas, enviado em 24h para 
o Lacen-PB devidamente 
acondicionado”, reforçou 
Renata Nóbrega.

Quanto ao zika, em 
2015 foi detectada a doen-
ça aguda por este vírus nos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Olivedos 
e Cajazeiras. Já em 2016, 
exames laboratoriais com-
provaram a circulação da 
doença nos municípios de 
Caldas Brandão, João Pes-
soa, Guarabira, Conceição, 
Pilões, Itabaiana, Sapé e 
Campina Grande.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência de Vigilância em Saú-
de, divulgou o 4º Boletim da 
Influenza (gripe), referente 
ao período de 1º de janeiro 
a 4 de julho de 2016. Foram 
notificados 214 casos para 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), em todo Esta-
do. Desses, 27 (12,6%), foram 
confirmados para influenza 
A (subtipo - H1N1), o mesmo 
que circula desde 2009; em 67 
dos casos (31,3%) foi descar-
tada a presença do vírus de 
influenza e os demais seguem 
em investigação. 

Quanto a óbitos, foram 
confirmados 45 casos de SRAG 
com suspeitas de algum vírus 
de influenza, sendo em 11 
confirmada a identificação vi-

ral para influenza A (H1N1), 
nos municípios de Alagoinha 
(1), Baía da Traição (1), Ca-
cimba de Dentro (1), Campina 
Grande (1), João Pessoa (2), 
Matureia (1), Sousa (1), Jericó 
(1), Condado (1) e Monteiro 
(1). Foram descartados 21 ca-
sos para influenza e 13 óbitos 
seguem em investigação. A 
última comunicação de regis-
tro de óbitos suspeitos de in-
fluenza foi no mês de junho.

De acordo com os regis-
tros do boletim, houve um 
aumento de notificação de 
pessoas que adoeceram com 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG). Em 2009, por 
exemplo, foram notificados 
42 casos. Vale salientar que 
em 2009 foi registrada a pan-
demia de H1N1. Já em 2016, 

as notificações realizadas por 
SRAG, englobam um número 
maior de doenças respirató-
rias, o que eleva o número de 
casos notificados atualmente, 
com o objetivo de conhecer 
o comportamento não só das 
doenças ocasionadas pela in-
fluenza, como também das 
pneumonias, diferente do ano 
de 2009, quando as notifica-
ções eram feitas apenas para 
a influenza pandêmica H1N1.

Entre os casos notifica-
dos para SRAG, em 2016, as 
doenças ocasionadas por ou-
tras causas correspondem ao 
grupo mais acometido (27%), 
seguido das doenças cardio-
vasculares (17%), doenças me-
tabólicas por diabetes mellitus 
(16%), aparelho respiratório 
(14%), obesidade (7%), neuro-

lógica (6%), renal (2%), imu-
nodeficiência (4%), Síndrome 
de Down (1%), doença hepáti-
ca (2%) e no período puerpe-
ral (12%). 

Diante do cenário atual, 
a SES recomenda à população 
e a todos os serviços de saú-
de do Estado que intensifi-
quem as ações de prevenção 
e controle da transmissão de 
influenza, mencionadas na 
Nota Técnica Nº 01, de abril 
de 2016/SES/PB.

Entre as medidas de pre-
venção, destaca-se a campa-
nha de vacinação contra a in-
fluenza (gripe), que ocorreu 
no período de 30 de abril a 20 
de maio deste ano, em todas 
as unidades de saúde dos 223 
municípios paraibanos. A cam-
panha de vacinação foi direcio-

nada, conforme diretrizes do 
Ministério da Saúde, aos gru-
pos prioritários: crianças de seis 
meses a menores de cinco anos; 
gestantes; puérperas; trabalha-
dores de saúde; povos indíge-
nas; indivíduos com 60 anos ou 
mais de idade; adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos, sob me-
didas sócio-educativas; popula-
ção privada de liberdade; fun-
cionários do sistema prisional e 
pessoas portadoras de doenças 
crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas espe-
ciais, independente da idade. 

O Ministério da Saúde 
preconiza aos estados a co-
bertura mínima de 80%. A 
Paraíba atingiu a cobertura 
vacinal de 90,40%, totalizan-
do 755.045 dos grupos priori-
tários imunizados.

Governo notifica 214 casos na Paraíba
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Sobre a chikungunya, 
em 2015, houve a confirma-
ção laboratorial em Mon-
teiro. Em 2016 já existem 
exames comprobatórios da 
circulação da doença em 87 
municípios. Este ano foram 
analisadas no Lacen-PB 
3.598 amostras sorológicas 
para chikungunya (1.916 
reagentes, 1.580 não rea-
gentes, um inconclusivo e 
102 indeterminadas).

“Lembramos que o La-
cen-PB é o serviço de refe-
rência estadual para análise 
das amostras, ficando sob a 
responsabilidade dos ser-
viços municipais a realiza-
ção das coletas de material 
biológico. Para realização 
da análise o Lacen-PB ne-
cessita que o caso esteja 
cadastrado no Gerenciador 
de Ambiente Laboratorial 
(Gal) e notificado no siste-
ma oficial do Ministério da 
Saúde (Sinan)”, destacou a 
gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde da SES.

Guillain-Barré 
Foram informados pe-

los serviços hospitalares, de 
julho de 2015 até o momen-
to, 38 casos suspeitos, sendo 
16 descartados, seis confir-
mados e 16 em investigação 
por suspeita de ter correla-
ção com chikungunya e/ou 
zika vírus e/ou dengue.

A SES, por meio da Gerên-
cia Executiva de Vigilância em 
Saúde, vem recomendando 
aos serviços de saúde a comu-
nicação à Área Técnica Esta-
dual da Vigilância Epidemioló-
gica e a Coordenação Estadual 
dos Núcleos Hospitalares de 
Vigilância Epidemiológica, 
por meio de formulário com 
dados específicos, com o ob-
jetivo de acompanhar e inves-
tigar quais possíveis agentes 
etiológicos desencadearam as 
manifestações neurológicas 
com infecção viral prévia de 
até 60 dias antes.

Vigilância Ambiental
Para o controle vetorial, 

o Ministério da Saúde reco-
menda a todos os municí-
pios a realização de visitas 
a todos os imóveis urbanos 
(residências, comércios, in-
dústrias, órgãos públicos, 
terrenos baldios etc) e in-
fraestruturas públicas (pra-
ças, parques, jardins, buei-
ros etc) de seu território, 
respeitando-se o disposto 
na Lei nº 13.301, de 27 de 
junho de 2016, conforme ca-
lendário abaixo:

5º ciclo: Conclusão até 
31 de agosto de 2016.

6º ciclo: Conclusão até 
31 de outubro de 2016.

7º ciclo: Conclusão até 
31 de dezembro de 2016.

Recomenda, ainda, a reali-
zação do Levantamento de Ín-
dice Rápido Amostral (LIRAa) 
no período de 11 a 15 de julho 
de 2016.

Mudança na portaria
Ficou definido, na Por-

taria GM Nº 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, que todo 

óbito suspeito de chikun-
gunya deve ser informado 
imediatamente à SES. Per-
manece a orientação de que 
todo caso suspeito deve ser 
notificado.

Além disso, desde o dia 
17 de fevereiro, ficou insti-
tuída também a notificação 
obrigatória para todos os 
casos suspeitos de zika ví-
rus. A notificação deve ser 
registrada no Sinan NET. 
Nos casos suspeitos de zika 
vírus em gestante e óbitos 
suspeitos da doença, as Se-
cretarias Municipais de Saú-
de devem comunicar em até 
24 horas à SES, por meio do 
Cievs (98828-2522) e Nú-
cleo de Doenças Transmis-
síveis Agudas (3218-7493). 

A SES destaca que a no-
tificação para os três agra-
vos (dengue, chikungunya e 
zika vírus) deve ocorrer de 
acordo com a clínica mais 
compatível e definição de 
caso, conforme orientação 
do Ministério da Saúde.

Lacen-PB é o serviço de referência
Ministério da Saúde recomenda o controle vetorial, com a eliminação de criadouros do Aedes aegypti, transmissor das doenças

FOTO: Rafael Neddermeyer/ANVISA
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Rodrigo Maia, do DEM, é eleito 
para a presidência da Câmara

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
divulgou ontem as listas dos 
candidatos inscritos e dos 
selecionados no Programa 
de Habilitação Social (PHS). 
As relações foram disponibi-
lizadas no site www.habilita-
caosocial.pb.gov.br . Um total 
de 54.451 paraibanos se ins-
creveu no programa, lançado 
pelo Governo do Estado no 
dia 1º de junho.

Na edição atual, mais 
1.500 pessoas de baixa ren-
da terão acesso à Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) de graça. De acordo 
com o relatório final, João 
Pessoa teve o maior núme-
ro de inscritos (18.977), 
seguida de Campina Grande 
(5.772), Patos (2.064), Santa 

Rita (1.838), Sousa (1.717), 
Bayeux (1.502), Cajazeiras 
(1.183) e Pombal (1.129). 
Nos demais municípios, esse 
número foi inferior a mil.

Entre eles, o número 
de mulheres foi superior ao 
dos homens: 29.376 contra 
25.075. De acordo com as va-
gas disponíveis, foram inscri-
tos 17.146 beneficiários ou 
com perfil para o Programa 
Bolsa Família; 35.702 pesso-
as com renda familiar até um 
salário mínimo ou desem-
pregadas; 1.259 alunos dos 
programas Projovem e Brasil 
Alfabetizado; 176 egressos 
e liberados do sistema peni-
tenciário, e 164 beneficiários 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

Os candidatos inscri-

tos foram selecionados de 
acordo com a distribuição 
e a destinação das vagas, 
obedecendo os termos pre-
vistos na portaria: 50% para 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília; 20% para alunos ou 
concluintes dos programas 
ProJovem e Brasil Alfabeti-
zado; 15% para pessoas com 
renda familiar igual ou infe-
rior a um salário mínimo ou 
desempregadas; 10% para 
pessoas egressas e libera-
das do sistema penitenciá-
rio, bem como aqueles que 
tenham cumprido medida 
socioeducativa de interna-
ção, nos termos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
e 5% para beneficiários do 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

Programa Habilitação Social 
divulga lista de selecionados

Comprovação de dados cadastrais

1,5 mil pessoas beneficiadas

O Botafogo da Pa-
raíba começou muita 
bem a terceira fase da 
Copa do Brasil. O time 
venceu o Ceará por 3 a 
0 em partida disputada 
ontem à noite no está-
dio Almeidão, em João 
Pessoa. Agora, o Belo 
pode perder por até 
dois gols de diferença 
no jogo de volta, em 
Fortaleza. Essa é a pri-
meira vez que o Bota-
fogo chega à terceira 
fase da Copa do Brasil.

O time paraiba-
no abriu o placar logo 
aos quatro minutos do 
primeiro tempo. João 
Paulo cruzou na pe-
quena área, a zaga se 
atrapalhou e Sandro 
tocou a bola para den-
tro do gol, marcando 
contra.

A reação do Ceará 
foi imediata, mas es-
barrou na forte mar-
cação do Botafogo. Os 
jogadores cearenses 
tentaram chegar ao 
empate, mas foram 
surpreendidos aos 29 
minutos com o segun-
do gol do Belo. Plínio 
recebeu a bola na en-
trada da área e marcou 
um golaço de levantar 
o estádio.

Aos 40 minutos do 
primeiro tempo, co-
meçou uma confusão 
entre os jogadores no 
Almeidão. Tiago Ca-

metá, do Ceará, agre-
diu Jéfferson Recife, 
do Botafogo, que teria 
provocado o adversá-
rio. Tiago foi expulso 
e o time cearense ficou 
com um jogador a me-
nos. Jéfferson recebeu 
o cartão amarelo.

No segundo tem-
po, o Ceará voltou 
mais lento e sem rea-
ção. O time paraibano 
aproveitou a inércia 
dos adversários para 
ampliar a diferença. 
Pedro Castro cruzou 
na área, Rodrigo Silva 
tentou a conclusão, 
mas foi Plínio que ter-
minou marcando o ter-
ceiro gol do time, aos 
17 minutos do segun-
do tempo.

Belo vence o Ceará 
por 3 a 0 no Almeidão

copa do brasil

Botafogo pode 
perder por até 
dois gols de 
diferença no 
jogo de volta.
É a primeira
vez que o
Botafogo
chega à 3a

fase da Copa 
do Brasil

Dom Lucena
é transferido
da Diocese
de Guarabira

O administrador apostóli-
co da Arquidiocese da Paraíba, 
Dom Genival Saraiva, infor-
mou à comunidade católica 
paraibana uma mudança no 
quadro de bispos do Estado. 
O bispo Dom Francisco de As-
sis Dantas de Lucena, popular 
Dom Lucena, foi transferido 
da Diocese de Guarabira, no 
Agreste paraibano, para a Dio-
cese de Nazaré da Mata, em 
Pernambuco, por ordem do 
papa Francisco.

“Em nome da Província 
Eclesiástica da Paraíba, cabe-
me agradecer a Dom Lucena o 
seu frutuoso ministério à fren-
te da Diocese de Guarabira, 
desde 31 de agosto de 2008, 
invocando as bênçãos de Deus 
para que sua nova missão seja 
vivida com a iluminação de seu 
lema episcopal “Brilhe a vossa 
Luz”, enalteceu Dom Genival.

Sobre Dom Lucena
Natural de Jardim do Se-

ridó, no Rio Grande do Norte, 
Dom Lucena tem 53 anos e, 
além da formação necessária 
para ser padre, teologia e filo-
sofia, é formado também em 
Letras pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
e possui mestrado em direito 
canônico no Instituto Superior 
de Direito Canônico, no Rio de 
Janeiro. Dom Lucena foi orde-
nado sacerdote pela Diocese 
de Caicó em 1991 e ao longo 
desses 25 anos passou por vá-
rios postos até assumir a Dio-
cese de Guarabira, em 2008.

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

Ele venceu em segundo 
turno o seu colega Rogério 
Rosso com 285 votos

No período de 15 a 26 de 
agosto, os candidatos selecio-
nados deverão comprovar os 
dados cadastrais mediante 
apresentação de documen-
tos. De acordo com a portaria, 
aqueles que não comprova-
rem a veracidade das infor-
mações prestadas durante a 
inscrição “online” serão elimi-
nados. O prazo de 13 a 26 de 
setembro será destinado à in-
terposição de recursos. Após 
essas datas, serão convocados 
os substitutos, constantes no 
cadastro de reserva.

O programa Habilitação 
Social foi criado em 2012, 
com o propósito de possibi-

litar o acesso das pessoas de 
baixo poder aquisitivo à ob-
tenção gratuita da Autoriza-
ção para Condução de Ciclo-
motores (ACC), da primeira 
Carteira Nacional de Habili-
tação nas categorias A ou B, 
da hipótese de adição de ca-
tegoria A ou B, bem como da 
mudança de categorias para 
C, D ou E.

O candidato classificado 
no PHS é dispensado do pa-
gamento das taxas relativas 
aos exames de aptidão física 
e mental, à adição de catego-
ria, à mudança de categoria, 
à Licença para Aprendizado 
de Direção Veicular (LADV), à 

permissão para dirigir A ou B 
e à realização dos cursos teó-
rico-técnicos e de prática de 
direção veicular.

Todos os Centros de For-
mação de Condutores (auto-
escolas) em funcionamento 
são obrigados a reservar par-
te das vagas para o programa. 
De acordo com o regulamen-
to, 80% delas são para candi-
datos à obtenção da primeira 
CNH e 20% para mudança 
de categoria. Pelo progra-
ma, os que obtêm a CNH na 
categoria “A” (motociclistas) 
recebem um capacete, como 
forma de incentivo ao uso do 
equipamento de segurança.

O deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) foi eleito presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
com 285 votos. Ele venceu 
em segundo turno o deputado 
Rogério Rosso (PSD-DF), que 
era apontado como candidato 
favorito do Palácio do Planalto 
e teve 170 votos. Cinco depu-
tados votaram em branco.

O processo de votação 
começou às 17h30 e termi-
nou por volta das 00h15 des-
ta quinta-feira. “Foi uma dis-
puta limpa, na política. Isso 
que é importante, é assim que 
a gente tem que fazer”, decla-
rou o deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), presidente eleito 
da Câmara. A vaga de presi-
dente da Câmara foi aberta 
com a renúncia do deputa-
do afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) da presidência. O 
eleito cumprirá mandato até 
fevereiro de 2017.

Com o apoio oficial das 
bancadas de PSDB, DEM, PPS 
e PSB, Maia já tinha vencido 
Rosso no primeiro turno com 
uma diferença de 14 votos – o 
placar havia sido 120 votos 
contra 106. No segundo turno, 
conseguiu angariar também o 
apoio de PDT, PCdoB, PR e PTN.

O deputado federal Ro-
drigo Maia foi eleito em 2014 
para o seu quinto mandato na 
Câmara dos Deputados. Ele já 

foi líder da bancada do DEM na 
Câmara por dois anos.

Em 2015, foi presidente 
e relator da proposta de refor-
ma política. Ele é presidente da 
Comissão Especial da DRU.

Votação
A votação para presidên-

cia da Câmara foi secreta e 

realizada por meio de urnas 
eletrônicas localizadas em 14 
cabines instaladas no plenário.

No total, 18 deputados 
chegaram a registrar a sua 
candidatura, mas quatro desis-
tiram antes mesmo do início 
da eleição e retiraram os seus 
nomes. Depois, no plenário, 
quando a sessão já tinha co-

meçado, Gilberto Nascimento 
(PSC-SP) deixou a corrida elei-
toral e declarou o seu apoio a 
Rogério Rosso.

Entre um turno e outro, 
houve um intervalo de mais 
de uma hora. Durante este pe-
ríodo, tanto Maia quanto Ros-
so correram de gabinete em 
gabinete para angariar apoio 

de outros partidos e conquis-
tar mais votos.

Polêmica
A eleição para a presi-

dência da Câmara aconteceu 
em meio a grande controvér-
sia. A polêmica começou ho-
ras após Cunha anunciar, na 
quinta-feira passada (7), que 

abria mão do cargo.
O vice-presidente da Câ-

mara, Waldir Maranhão, mar-
cou, sem consultar ninguém, a 
eleição para esta quinta-feira 
(14), às vésperas do início do 
“recesso branco”, período de 
duas semanas em que a Casa 
ficará sem votações.

Revoltados, parte dos lí-
deres partidários, valendo-se 
do Regimento Interno da Câ-
mara, se reuniram no mesmo 
dia e, ignorando a decisão de 
Maranhão, resolveram mar-
car a eleição para terça (12). 
O receio deles era de que não 
houvesse quórum numa ses-
são realizada na quinta e a 
Casa entrasse no recesso sem 
uma definição.

Em retaliação, Maranhão 
anulou a decisão dos líderes. 
Só se chegou a um acordo so-
bre a data após diversas con-
versas no fim de semana.

No entanto, houve nova 
polêmica em relação à sessão 
porque Maranhão alterou o 
horário do seu início duas ve-
zes, gerando protestos entre 
os parlamentares.

Inicialmente, a sessão es-
tava prevista para as 16h, mas, 
minutos antes, foi remarcada 
para as 19h. O objetivo era per-
mitir à Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) que prosse-
guisse com a reunião destinada 
a votar recurso de Cunha con-
tra o seu processo de cassação. 
A decisão gerou protestos e 
Maranhão recuou, marcando, 
então, para as 17h30.

foTo: Ueslei Marcelino/Reuters

Rodrigo Maia, DEM-RJ recebe cumprimentos dos colegas ao ser eleito presidente da Câmara Federal na madrugada desta quinta-feira



Piancó inicia hoje a 
comemoração dos 
30 anos de carreira
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Escritora Amanda Vital 
tem poemas inseridos 
na Agenda da Tribo 2017
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maioria na técnica caricatura, 
produzida por paraibanos 
- oriundos de todo o Brasil 
já foram inscritos para o 4º 
Salão Nacional de Humor José 
Lins do Rego, que é promovi-
do pelo Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Cultura (Secult) 
e Fundação Espaço Cultural da Paraíba, e 
ocorrerá no período de 12 de agosto a 11 
de setembro. Foi o que antecipou para o 
jornal A União a coordenadora de Quadri-
nhos da Funesc e idealizadora do evento, 
Thaïs Gualberto, para quem a quantida-
de já superou as edições anteriores. No 
entanto, como a intenção é ampliar o 
número de participantes, houve a prorro-
gação do prazo de inscrição, que pode ser 
enviada pelo e-mail funesc.quadrinhos@
gmail.com e se encerrará neste domingo. 
A divulgação do resultado está prevista 
para o próximo dia 25.

Thaïs Gualberto comentou que, diante 
da quantidade de inscritos, uma estrutura 
será montada ao lado da Gibiteca Henfil, 
instalada nas dependências do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, para que a ex-
posição seja realizada. Até então, a média 
de trabalhos inscritos era de cerca de 20. 
Ela também ressaltou que, pela primeira 

vez, o Salão fará parte de 
outro evento, deno-

minado de 2º En-
contro Regional 
Sobre Histórias 
em Quadrinhos 
- Quadrinhos 
Intuados, cuja 
abertura acon-
tecerá no dia 12 

de agosto. Como 
o prazo foi pror-

rogado, o edital e 
a ficha de inscrição 
encontram-se em 

http://funesc.
pb.gov.br/

editais/
edi-
tal_4o_
salao_

de_humor.
pdf e o tema 

proposto é a 
vida e obra de 
escritores e 
quadrinistas 
nordestinos 
(a escolha 

é livre). As obras inscritas devem ter as 
seguintes dimensões: 297 x 420 mm (ta-
manho A3) e resolução de 300 DPI. Caso 
sejam em tamanhos menores a desclassi-
ficação será automática.  

Entre os trabalhos selecionados para 
integrarem o 4º Salão Nacional de Hu-
mor José Lins do Rego, três obras serão 
premiadas em três categorias: “Cartum”, 
“Charge, caricatura e ilustração” e “Tira e 
HQ (uma página)”, devendo cada ganhador 
receber o valor de R$ 2 mil. Os critérios 
para a escolha vão ser a excelência técni-
ca e a criatividade. Os vencedores terão 
de apresentar a seguinte documentação: 
cópias do RG, CPF, Pis / Pasep / NIT, com-
provantes de residência e bancária (ban-
co, conta e agência), certidões negativas 
de tributos federal, estadual e municipal e 
declaração atestando não conter vínculo 
empregatício com o Governo da Paraíba. 

“Como o Salão, pela primeira vez, fará 
parte do Encontro Regional Sobre Histórias 
em Quadrinhos, a temática escolhida se 
adequa muito bem ao restante do evento. 
Mas a maior diferença das edições anterio-
res talvez seja a proporção que a exposi-
ção deve tomar, pois, ao contrário do que 
acontecia antes, quando eram selecionadas 
cerca de 20 obras, dessa vez serão dez 
vezes mais e duzentos trabalhos estarão 
expostos ao lado da Gibiteca Henfil duran-
te um mês”, disse Thaïs Gualberto.

Quem ainda pretende se inscrever 
para o Salão precisa atentar para certos 
requisitos. Todas as obras devem ter algu-
ma relação com a vida ou a obra de escri-
tores, cartunistas, chargistas, desenhistas 
e caricaturistas da região Nordeste do 
Brasil. Os trabalhos que não preenche-
rem tais critérios serão desclassificados. 
Podem participar artistas profissionais e 
amadores cujos trabalhos não tenham sido 
premiados até a data de encerramento das 
inscrições. Cada candidato poderá inscrever 
até três obras de sua autoria, assinadas. A 
ficha de inscrição deverá ser preenchida 
corretamente, assinada e digitalizada.

Cerca de 50 trabalhos - a maioria caricatura - já foram inscritos para o 40 Salão
 Nacional de Humor José Lins do Rego e o prazo se encerra no próximo domingo
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Talento no traço

Romero escreve sobre 
a criação do Parque 
LInear Parahyba

Coordenadora de 
Quadrinhos da 
Funesc, Thaïs 
Gualberto 
é a idealizadora
do salão que 
homenageia
José Lins do
Rego (detalhe)

n Evento: 40 Salão Nacional de Humor José Lins do 

Rego

n Prazo de inscrição: Até 17 de julho 

n Divulgação do resultado: 25 de julho 

n Período da exposição: 12 de agosto a 11 de 

setembro 

n Inscrições e informações por e-mail: funesc.

quadrinhos@gmail.com

n Edital e ficha de inscrição: http://funesc.pb.gov.

br/editais/edital_4o_salao_de_humor.pdf

Serviço

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

HUMOR LITERATURA



Quando Dom Pedro II passou na 
Paraíba, fez uma doação do próprio 
bolso para a construção do Cemitério 
da Boa Sentença. Do próprio bolso é a 
maneira de dizer, pois os reis, naquele 
tempo, tinham no seu secretariado a 
figura do “esmoler” – a pessoa encarre-
gada de dar esmolas, como fez o fulano 
ao encarregado de angariar fundos 
para o cemitério local.

A informação é do historiador e 
médico Guilherme Gomes da Silveira 
D’Ávila Lins, professor emérito da Uni-
versidade Federal da Paraíba. Guilher-
me não cuida mais dos vivos, só dos 
mortos. Dos falecidos 
há muito tempo, que 
conquistaram lugar 
na História. É exemplo 
sua informação sobre a 
generosidade do Impe-
rador para com o Boa 
Sentença.

É assim que os 
homens entram para 
a História: Dom Pedro 
II mandou seu esmoler 
doar quatro contos de 
reis para a construção 
do campo santo do 
Varadouro, e garantiu 
seu lugar na crônica 
de Guilherme. Corria o 
ano de 1859. O Impera-
dor só chegou quatro 
anos depois de iniciado o Boa Senten-
ça, pois a piedosa construção começa-
ra em 1855.

Não é obra cara a construção de 
um cemitério, composta praticamen-
te de um muro em seu redor. O Boa 
Sentença ainda possui uma capela, por 
onde começou sua edificação. Depois, 
o campo santo da Rua São Miguel re-
cebeu o gradil que o circunda, retirado 
da Praça dos Três Poderes. Quem sabe 
dessas coisas é o historiador Guilher-
me D’Ávila Lins. 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Viva o Parque 
Linear!

Germano 
RomeroO sucesso do Edupark

Curral dos mortos

Crônica

Croniartigo

Duas notícias nos soaram como música 
esta semana! Logo depois de sabermos que na 
Noruega foi promulgada uma lei que tipifica 
como crime grave e inafiançável derrubar qual-
quer árvore da face de seu território, chegaram 
as alvíssaras sobre o lançamento do projeto 
de um parque verde na nossa cidade. Graças à 
sensibilidade e iniciativa do governador Ricar-
do Coutinho e sua equipe.

No triste tempo em que vivemos, no qual 
só se escutam notícias sobre violência, cor-
rupção, desmatamento, erosão, falta d’água, 
recessão, desemprego, uma notícia como essa 
chega como um bálsamo, um alívio em meio a 
tanta desesperança.

Curiosamente, eu havia comentado, há 
poucos dias, em família, que se fosse um gestor 
peitudo e corajoso, propunha uma lei dessas, 
que protegesse fortemente o nosso verde. 
Pois, do jeito que está, não pode continuar. As 
plantas somem a cada dia, as chuvas seguem 
o mesmo caminho, pois dependem das matas. 
A expansão urbana não reconsidera a necessi-
dade de permeabilidade do solo, pois a atual 
legislação urbana, caduca, obsoleta e desatuali-
zada só prevê 4% de terra natural nos terrenos 
destinados a novas construções, e por aí vai.

A maioria dos corretores de imóveis quan-
do recebem uma área para venda, a primeira 
coisa que fazem é desmatá-la, “limpá-la”, sem 
se lembrar de que fruteiras, arbustos, relvas e 
outras espécies vegetais, além de poder inte-
ressar aos pretensos e futuros adquirentes, 
têm o condão de equilibrar o meio ambiente, 
servindo de habitat para borboletas, grilos, 
passarinhos e outros seres necessários à vida e 
à saúde do planeta.

E aí, surge uma notícia boa como o Parque 
Linear Parahyba, no Bessa, uma área de 150 
mil metros quadrados, com muito verde, equi-
pamentos de lazer e infraestrutura para práti-
ca de exercícios físicos. Que maravilha!

Outro dia, estávamos refletindo sobre o 
assunto, ao passar pela Praça da Indepen-
dência, que está linda, renovada e constata-
mos que os bairros de Tambaú e Cabo Bran-
co não possuem nenhuma praça... Manaíra 
ainda tem, conquanto meio abandonadas, 
mas, esses outros dois, nem uma sequer, o 
que é lastimável.

Que venham mais parques, que venham 
mais praças, que venha a vida, que volte o 
verde. Isso, sim, é progresso. Progresso não 
são novas vias de automóveis, e sim, cami-
nhos de gente. 

Que o governo municipal continue também 
dando o bom exemplo e viabilize o outro par-
que, no lugar do aeroclube. Há muitas outras 
opções de relocar suas atividades aéreas, em 
consenso e com bom senso.  

O desenvolvimento deve estar sempre 
em direção da vida saudável, focado na qua-
lidade de vida dos seres vivos. Progresso, no 
mundo civilizado, significa criar e aumen-
tar as áreas de pedestres, praças e parques. 
Progresso é pôr o ser humano sempre em 
primeiro lugar. 

Carlos Castilho Observatório da Imprensa

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Depois de um ano de sucessivas apresentações 
para professores e alunos das redes públicas de en-
sino do Rio de Janeiro, pode-se afirmar com absoluta 
convicção que o Projeto Edupark é um grande sucesso. 
Seus dois primeiros pacotes temáticos, “Planeta Casa” 
(meio ambiente) e “Dependentes da Vida” (preven-
ção ao uso de tóxicos), este destinado aos alunos do 
segundo segmento do ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano), foram sempre muito aplau-
didos nas apresentações feitas em 
80 escolas, alcançando a notável 
marca de 32 mil alunos.

Patrocinado pela Fundação 
Cesgranrio e administrado pelo 
Instituto Antares de Cultura, o 
projeto acrescentará mais um 
importante pacote, na sua se-
gunda fase: trata-se do filme 
sobre “Bullying”, cujos originais 
são oriundos do estado de Is-
rael, mas estão sendo muito bem 
adaptados à realidade brasileira. 
Logo serão vistos por nossos 
alunos, da mesma forma que os 
anteriores, ou seja, em projeções 
3-D, com óculos especiais, e um 
inteligente programa de avalia-
ção, muito aplaudido inclusive 
pelos professores que acompa-
nham o projeto.

Para o professor Carlos 
Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Cesgranrio, 
“nossa fundação busca desenvolver novos métodos 
educativos que mesclem educação e cultura. Por isso é 
com entusiasmo que realizamos o edupark nas esco-
las públicas do Rio de Janeiro, prestigiando sobretudo 
os estudantes mais pobres, oferecendo-lhes uma ação 
nova, lúdica e inteligente.” Com essa perspectiva é que 
serão oferecidos os três filmes citados, para uma série 

de mais 32 mil alunos. A terceira película intitula-se 
“Livre para Ser”.

Aprendemos com a psicóloga Andréia Ghelman, 
responsável pelas visitas às escolas, que as apresenta-
ções multissensoriais transformam muito mais do que 
a simples informação: “É uma forma diferente e muito 
mais moderna de aprender. Os alunos notoriamente 
aprendem brincando.”

O curioso nisso tudo é que, no 
começo, havia uma enorme dificul-
dade para marcar as sessões. As 
desculpas eram as mais variadas, 
como se fosse uma desagradável 
imposição. Mas, aos poucos, quan-
do o público percebeu o alcance da 
iniciativa, inverteu-se totalmente 
a dinâmica. Hoje, há fila na pro-
gramação, pois são as escolas que 
pedem com insistência a presença 
da equipe, mesmo em localidades 
de difícil acesso.

Outra observação importan-
te é o resultado subsequente às 
apresentações. Os mestres têm 
percebido – e comentam isso – 
que muitos dias depois ainda é 
possível perceber o interesse das 
crianças, nos comentários a res-
peito dos conteúdos exibidos. São 
instigantes e isso pedagogicamen-
te é muito válido.

Por fim, um comentário sobre a preocupação 
cultural da Fundação Cesgranrio. Acaba de inaugurar 
um segundo teatro, no bairro do Rio Comprido, com 
300 lugares. Faz uma oportuna simbiose entre cultura 
e educação, propiciando aos jovens o ensejo de maio-
res conhecimentos e provando que não se preocupa 
apenas com a realização do enem, de toda forma um 
êxito sem precedentes.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  14 de julho de 2016

O emérito professor lançou 
candidatura à presidência do 
Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano, e teve a delicadeza de 
me incluir em sua chapa, na Co-
missão de Antropologia, Etnogra-
fia e Sociologia. Parece até coisa 
de Zé do Índio, o meu primo que 
estudava os índios Cariris e Tai-
rarius. Zé achava até que eu fosse 
tairariu; sinto-me honrado.

Os índios tupis chamavam 
“teonguerá” a seus cemitérios. 
Teonguerá quer dizer “curral 
dos mortos”. É bucólica a expres-
são. Bucólica e lírica. Se Zé vivo 
fosse, eu ia perguntar-lhe mais 
alguma coisa sobre o curral da 
saudade. Conheci um teonguerá 

muito pobre e bucólico, merecedor da 
expressão, e de uma doação de Dom 
Pedro, se ele o visse. Foi o cemitério 
dos índios pankararés no Raso da 
Catarina, poreyma da Bahia. Poreyma 
quer dizer deserto. 

O emérito professor Guilherme 
Gomes também diz que é meu parente; 
vê-se que é pessoa sem bondade, e que 
realmente pode ser aparentado com os 
Gomes da Silva de Misericórdia, atual 
Itaporanga. Meu avô Gratulino Pinto 
disse-me que “este Silva já foi Silveira”. 

FOTOS: Reprodução/Internet
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Meu velho avô sabia das 
coisas.

Como eu ia dizen-
do, o Imperador deu 
quatro contos de reis 
para a edificação do Ce-
mitério da Boa Sentença. 
Os anais registram que 
Dom Pedro doou um 
total de sete contos para 
sua visitação à Paraíba. 
Não era para menos, pois 
ele trazia um séquito de 
50 pessoas. E essa gente 
comia muito, e bem.

Não sei se Guilherme fez boa 
escolha em me colocar na sua 
chapa. Nunca fui político, nem dou 
sorte em eleições. Até agora, fiz 
parte de uma chapa na Associa-
ção Paraibana de Imprensa, numa 
eleição em que perdi, e, outra vez, 
numa eleição no Sindicato dos Jor-
nalistas da Paraíba. Nessa, ganhei, 
apoiado pelo PCdoB.

Será que o PCdoB está apoian-
do Guilherme? Não sou mais filiado 
aos quadros do Partido. Hoje, 
considero-me à sua esquerda. O 
Partido votou a favor da lei do 
desarmamento popular, no que 
discordei. E o povo ficou desarmado 
perante o estado, ao contrário do 
que defendia Benjamim Franklin. e 
que resultou na segunda emenda da 
constituição dos eeUU, que esta-
belece o dever do cidadão se armar 
para defender a pária e a democra-
cia, com seu exército de milícias. 
Como na Suíça e em Cuba. 

A segunda emenda é inspirada 
nas forças armadas suíças, e o exér-
cito cubano é inspirado na constitui-
ção norte-americana. Poucos sabem 
disso.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado.)



Roteiro

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 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]

 

Em cartaz

Evento

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Humorista Piancó abre hoje, na capital, projeto 
que celebra seus 30 anos de trajetória artística

Serviço

“A estrada é muito difícil de 
trilhar, porque a profissão de 
artista não é muito fácil e nem 
muito reconhecida, mas acho que 
vem dando certo, pois consegui 
formar um público fiel, que acom-
panha meu trabalho por gostar do 
meu estilo diferente”, confessou 
para o jornal A União o humoris-
ta paraibano Marcello Piancó, ao 
fazer um balanço das suas três 
décadas de carreira. A propósito, 
essa data ele comemora, em João 
Pessoa, com quatro edições do 
Projeto Humor Convida. A primei-
ra acontece hoje, a partir das 21h, 
no Bessa Grill, onde ele recebe o 
humorista Cristovam Tadeu e o 
artista multicultural, cordelista e 
rabequeiro Beto Brito. O couvert é 
de R$10. 

Além de um apanhado do 
seu trabalho produzido ao longo 
dos 30 anos de carreira, o que in-
clui, por exemplo, poesia, paródia 
e causos, Piancó antecipou que 
apresentará obras inéditas, inspi-
radas na conjuntura político-eco-

nômica que o Brasil está vivendo. 
A propósito, o humorista defende 
a ideia de que a difícil situação 
ora enfrentada pelo País também 
serve de matéria-prima para sua 
arte, fazendo questão de lembrar 
que a chamada para o público 
assistir ao show já deixa isso 
bem claro e diz o seguinte: “Crise 
agora só de riso!”. Na opinião do 
artista, “nesse momento, quando 
se fala em crise, a repetição faz a 
palavra crise ficar arraigada na 
cabeça das pessoas, criando um 
paradigma, mas o humor serve 
para desopilar”.

O artista - cujo nome artístico 
é uma homenagem a sua cidade 
natal, Piancó, localizada na região 
do Alto Sertão do Estado - infor-
mou que o objetivo do Projeto 
Humor Convida é aproximar a 
população de João Pessoa - onde 
ele está radicado desde 1980 - e 
os turistas dos talentos paraiba-
nos. Além de Beto Brito e Cristo-
vam Tadeu, o humorista estará 
acompanhado de três músicos, 

com os quais costuma se apre-
sentar, quando se faz necessário, 
que são os seguintes: Léo Nóbrega 
(violão), Valber Amorim (teclado) 
e Lula Nicácio (bateria). 

O Projeto Humor Convida 
- que tem o apoio cultural de al-
gumas empresas privadas - ainda 
terá mais três edições. A segunda 
será realizada no dia 28 deste 
mês, quando Marcello Piancó 
receberá o músico pernambuca-
no Maciel Melo, conhecido como 
“Caboclo Sonhador”, por causa da 
canção homônima que compôs. As 
outras ocorrerão em agosto, mas 
as datas ainda serão definidas. 

 

Inscrições abertas para o Festival 
de Cinema “Curta Santos”

O Curta Santos – Festival de Cinema de Santos atinge sua 14ª edição 
em 2016 e abre inscrições para realizadores audiovisuais entre os dias 5 
de julho e 5 de agosto, por meio de seu site oficial, onde também é possível 
ter acesso ao regulamento completo: www.curtasantos.com.br.

Serão escolhidos 10 filmes para a mostra competitiva nacional “Olhar Brasilis” 
e 10 filmes e 10 videoclipes para as mostras regionais “Olhar Caiçara” e “Videoclipe 
Caiçara”. Os curtas devem ter até 20 minutos de duração e os videoclipes, uma música. 

O resultado será conhecido por meio de uma assembleia aberta, a ser 
realizada nos dias 13 e 14 de agosto no Museu da Imagem e do Som (MIS), 
com a presença obrigatória de um representante de cada filme inscrito. Após a 
exibição de todos os curtas, uma votação decidirá os selecionados.

Cinema

Poetas dos canaviais

Na abrangência do vento que rodopia o Sertão da Serra 
do Teixeira em debanda do Pajeú, que espalhou a poesia de 
viola, produção de cantadores que trazem consigo raízes 
fincadas nas terras do além mar, muitos beberam na fonte da 
paisagem rústica e tórrida do Nordeste, que inspira e favorece 
a criação poética.

A poesia do improviso também ganhou os ares do Brejo 
paraibano, misturou-se com a música do vento que se espar-
rama pelas serras cobertas de canaviais. Quem nasce nesta 
paisagem leva vantagem quando resolve fazer poesia.

Pelos idos de 1850, em Teixeira (PB), começou a desta-
car-se a família Nunes da Costa, que utilizava o improviso e 
a viola como instrumento de comunicação e divertimento, 
patrocinando memoráveis noitadas de cantorias.

Outros existiram antes ou surgiram depois, mas nunca 
como os integrantes desta família que tem tino para as artes, 
sendo a poesia o dom maior. Muitos se transformaram ani-
madores das comunidades e emissários de notícias, porque 
viviam nômades. Descreviam acontecimentos, narravam 
romances de reinos imaginários ou do Sertão esturricado e 
bravio.

Muitas gerações de cantadores surgiram e se espalharam 
pelo Sertão, ganhando notoriedade nacional, a exemplo de 
Leandro Gomes de Barros e respeito como os irmãos Lourival, 
Dimas e Otacílio Batista, que deixaram São José do Egito para 
glorificar a poesia do repente com suas violas.

Sem chegar à dimensão inventiva de Inácio da Catin-
gueira ou Pinto do Monteiro, nem a dimensão de Patativa do 
Assaré, que construiu poemas épicos, no Brejo da Paraíba 
surgiram nomes que deram grandiosidade à poesia popular, 
angariando respeito e admiração.

Se estes construíram as vigas mestras da poesia que 
canta a dor e o sofrimento do sertanejo, na região do Brejo pa-
raibano, igualmente tivemos cantadores e repentistas que se 
destacaram. Alguns contornaram as cordilheiras nordestinas, 
onde o cerne da poesia expandiu suas raízes. Alguns a partir 
de Serraria, levando no matulão a inspiração que brota dos 
canaviais e dos riachos de água cristalina, doce e saborosa, 
ganharam o mundo.

Trago a cantoria ao meu terreiro, pois em Serraria tive-
mos bons cantadores, alguns que ganharam fama pelo feito 
simples de cantar ou pela explosão de valentia no improviso 
do repente com a viola colada ao peito.

Entre os que têm raízes na terra de massapê vermelho 
desta cidade, Libânio Mendes de Lima e Josué da Cruz são 
glórias da nossa gente. A estes se juntam Joaquim Bento, 
Apolônio Alves, Severino Frazão, Santino Alves e Lumarques 
Mendes. Certamente outros que não estão nesta lista empres-
tam sua verve poética ao mundo encantado da poesia.

O poeta repentista e versejador Libânio Mendes, é filho 
de Maria Rosalina, prima de minha avó Maria Laurentina, filha 
de João Mendes. Sem muita instrução intelectual, como era a 
maioria dos cantadores de viola, deixou alguma produção que 
nosso parente Nemésio Calvalcanti tenta resgatar num traba-
lho paciente de garimpagem junto às fontes de pesquisa.

Serraria ainda não produziu um Leandro Gomes de 
Barros nem um Louro do Pajeú, mas guarda a semente para 
germinar no tempo oportuno. No entanto, os poetas que 
surgiram deram seu recado. 

José Nunes
Jornalista

Memória em destaque

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de julho de 2016

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, 
Jeff Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: 
O planeta Terra volta a ser objeto de um 
ataque alienígena aproximadamente de 
20 anos após o retratado em Indepen-
dence 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: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h45, 15h30, 
21h (DUB) e 18h15 (LEG). Manaíra9/3D: 
13h45, 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra11/3D: 14h20, 17h15, 20h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h (DUB). Mangabeira5/3D: 18h45 (DUB) 
e 21h30 (LEG). Tambiá1: 14h e 18h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 
e 20h40 (DUB). 

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS 
(EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Dave 
Green. Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel 
Fisher. Sinopse: Após os acontecimentos do 
primeiro filme, as Tartarugas Ninja Michelan-

gelo, Rafael, Donatello e Leonardo e sua amiga 
humana April O’Neil chamaram a atenção 
de vários vilões que estavam entocados na 
cidade. Velhos inimigos como o Destruidor se 
unirão a novos malvados que não estão satis-
feitos com as ações dos justiceiros, como o 
cientista Dr. Baxter Stockman e o famigerado 
grupo de malvados conhecido como o Clã do 
Pé. Além disso, a turma ainda enfrentará uma 
ameaça alienígena chamada Krang, um ser da 
Dimensão X que deseja dominar a cidade de 
Nova York. CinEspaço4: 14h e 16h10 (DUB). 
Manaíra6/3D: 13h, 15h45, 18h30 (DUB) e 
21h10 (LEG).  Mangabeira5/3D: 13h e 15h45 
(DUB). Tambiá3: 14h, 16h10 e 18h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10 e 18h40 (DUB).

MARGUERITE (EUA 2016). Gênero: Comédia 
dramática. Duração: 133 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Xavier Giannoli. Com Catherine 
Frot, André Marcon, Michel Fau. Sinopse: Nos 
anos 1920, em Paris, Marguerite Dumont é uma 
mulher rica, apaixonada por música e ópera. Há 
anos canta regularmente para seu círculo de 
conhecidos. Marguerite é muito desafinada, 
mas isso nunca ninguém lhe disse. Seu marido e 
seus amigos mais próximos sempre mantiveram 
suas ilusões. Tudo se complica no dia em que 
Marguerite põe na cabeça que vai cantar diante 
de um público de verdade na Ópera Nacional 

de Paris. CinEspaço2:  13h50, 16h20, 18h50 e 
21h20 (LEG).

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gênero: 
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. 
CinEspaço1: 14h30,19h10 (DUB) e 16h50, 21h30 
(LEG). Manaíra1: 14h, 16h40 (DUB) e 19h30, 
21h55 (LEG). Manaíra7: 14h30, 19h30 (DUB) e 
17h, 22h10 (LEG). Manaíra11: 13h30, 16h, 18h45 
e 21h15 (LEG). Mangabeira4: 14h, 16h45, 22h15 
(DUB e LEG). Tambiá4: 14h50, 16h50, 18h50 e 
20h50 (DUB). 

CINE BANGUÊ - OS DESAJUSTADOS. Gênero: Dra-
ma. 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 apa-
recimento 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.  

O cordelista Beto Brito (E) é um dos convidados da primeira edição do evento, que será comandada pelo artista paraibano Marcelo Piancó

FOTOS: Divulgação
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n Evento: Projeto Humor Convida

n Artistas: Piancó, Cristovam Tadeu e Beto Brito

n Data: Hoje

n Hora: 21h

n Local: Bessa Grill, em João Pessoa

n Endereço: Rua Artur Monteiro Paiva, n0 1190, Bessa 

Couvert artístico: R$ 10    

Serviço



Diversidade
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Poesia na Tribo é Vital 

6a semana Do rock na caPiTal

FoTos: Divulgação

Muitos poetas sonham em ter 
seus poemas inseridos na 
Agenda da Tribo, que é lançada 
nacionalmente todo ano com 
citações, poemas e imagens. Da 
Paraíba, o poeta Lau Siqueira 
já esteve em várias edições da 
Agenda da Tribo. Amanda Vital, 

mineira radicada em João Pessoa, onde faz o cur-
so de Letras na Universidade Federal da Paraíba, 
está entre os autores que terão poemas inseridos 
na Agenda da Tribo versão 2017/2018.

Esta semana, Amanda Vital recebeu um 
e-mail da editora, já com o anexo dos direitos 
autorais e confirmando os dois poemas que vão 
sair na Agenda de 2017/18. Também recebeu 
a informação de que serão poemas ilustrados. 
“Estou curiosíssima para ver a arte final!”, 
afirma. O contato com a Agenda da Tribo surgiu 
através de outra poeta mineira, a consagrada 
Líria Porto. “Foi ela quem me indicou. Líria 
também teve seus trabalhos publicados lá. Na 
época, ela sugeriu que eu enviasse alguns poe-
mas para a Agenda da Tribo como uma espécie 
de iniciação na poesia. Achei uma ótima ideia, 
enviei durante dois anos seguidos, e esse ano fui 
selecionada”, informa.

Amanda destaca que a Agenda da Tribo tem 
alcance nacional, com exemplares em livrarias 
e vendas online para todo o Brasil. “Além disso, 
o trabalho que eles fazem é de muito capricho e 
bom gosto. É gratificante saber que dois poe-
mas meus vão andar na bolsa e no dia a dia de 
algumas pessoas pelo País. Alguns amigos meus 
também tiveram seus textos selecionados; dentre 
eles, a maioria é de mulheres. Gostei do espaço 
que eles abriram para a nossa poesia feminina”.

No ano passado, Amanda lançou o seu 
primeiro livro de poemas, “Lux”, pela Editora 
Penalux, de São Paulo. Ela diz que está juntando 
alguns poemas e pretendo publicar uma nova 
obra daqui a um ano, um ano e meio. “O que ve-

nho escrevendo hoje é bem diferente da minha 
primeira publicação, mesmo tendo apenas al-
guns meses de distância. Minha poesia anda na 
linha do erotismo, da sedução e do ser feminino, 
enquanto o “Lux” é uma obra mais ingênua e 
experimental. O próximo livro será de poemas 
eróticos, disso tenho certeza!”, antecipa.

Este ano, Amanda Vital vai participar da 
Feira Literária de Boqueirão (Flibo) e do Agosto 
das Letras. Na Flibo, vai fazer parte de uma mesa 
redonda com algumas escritoras paraibanas, 
dentre elas Anna Apolinário, Letícia Palmeira e 
Cyelle Carmem. O tema da mesa é “Resistência e 
Sensibilidade: vozes da literatura feminina”, e as 
escritoras vão se posicionar sobre o fazer literário 
enquanto mulheres. “Vamos falar sobre nossos 
trabalhos, nosso processo criativo e também sobre 
temas transversais, como a marginalização da es-
crita feminina e o assédio”, esclarece. Já no Agosto 
das Letras, vai relançar o livro “Lux” e participar 
de bate-papo literário com outros autores paraiba-
nos publicados pela Editora Penalux.

Figurinistas, ce-
nógrafos, performers, 
estudantes, artistas e 
público ligado às várias 
linguagens artísticas, 
o Serviço Social de 
Comércio (Sesc) está 
com inscrições abertas 
para a próxima etapa 
do Projeto Dramaturgia 
Sesc em João Pessoa. Os 
interessados em partici-
par podem efetuar suas 
inscrições gratuitamente 
no período de 8 a 11 de 
agosto, no Setor de Cul-
tura do Sesc Centro, no 
horário das 8 às 18h. 

Durante a realização 
do projeto será desenvol-
vida a Oficina de Processo 
de Criação e Estruturação 
dos Sentidos em Traba-
lhos Artísticos de Dança 
com a arte-educadora, 
coreógrafa e bailarina 
Luciana Lara, integrante 
da Cia Anti Status Quo, 
de Brasília. A intenção 
da artista é interagir na 
Paraíba um público com a 
idade a partir de 18 anos e 
estejam ligadas ou envol-
vidas com as linguagens 
artísticas. 

A oficina objetiva fa-
zer com que os participan-
tes possam desenvolver 
um olhar sensível e crítico 
no campo da criação 
em dança, envolvendo a 
prática da construção de 
dramaturgias próprias e 
da estruturação e compo-
sição de trabalhos artísti-
cos em dança.

De acordo com a mi-
nistrante Luciana Lara, a 
oficina desenvolve ainda 
a autonomia e abertura 
para a apreciação como 

espectador da diversida-
de da dança atual. Ela faz 
questão de ressaltar que 
“A oficina é teórico-prá-
tica e todos os dias serão 
repassados ao público 
conteúdos práticos e 
teóricos”.

Em sua concepção, 
a arte-educadora Lucia-
na defende que novas 
concepções do termo 
dramaturgia ampliam seu 
entendimento e demons-
tram estar ligados á sua 
valorização na criação de 
espetáculos e discussões 
importantes à compreen-
são do desenvolvimento 
das artes do século XXI.

“Essas reflexões pro-
blematizam, por exemplo, 
o apagamento das fron-
teiras entre as linguagens 
artísticas, autoria e as 
relações entre obra e pro-
cesso de criação, a obra 
e o espectador. Na dança 
o uso do termo vem de 
uma compreensão de sua 
especificidade e busca de 
autonomia como lingua-
gem artística a partir do 
corpo e do movimento”.

Em seu histórico 
profissional Luciana Lara 
inclui o mestrado em artes 
na UNB-Universidade de 
Brasília, desenvolvendo 
pesquisa sobre processos 
composicionais para a 
cena. Fez especialização 
em coreografia e coreo-
logia no Laban Centre 
em Londres/Inglaterra, 
é professora de Corpo 
e Movimento e autora 
de “Arqueologia de um 
processo criativo-Um livro 
coreográfico” editado pela 
Antistatusquo em 2010.

A mineira Amanda Vital escolheu a Paraíba para viver e vem despontando na cena literária

A banda paraibana Zeferina Bomba é uma das atrações da noite de comemoração

Jovem escritora Amanda Vital tem poemas inseridos na Agenda da Tribo

Oficina de dramaturgia

Espaço Mundo celebra Dia Mundial do Rock 
hoje com programação audiovisual e musical

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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Dando início as comemora-
ções ao dia oficial do rock, que foi 
celebrado em todo mundo ontem, 
o Centro Cultural Espaço Mundo 
abre sua 6a semana do rock hoje 
com 6 produções audiovisuais 
locais na programação. Os títulos 
em cartaz, que vão de 1988 até 
2004, contam um pouco da história 
do rock pessoense. A exibição tem 
início às 19h. Outra atração, que 
será realizada logo após a exibição 
dos filmes, é o show da banda de 
brega-rock Licenciosa e de Zefirina 
Bomba, que já rodou todo o Brasil 
e parte do mundo com sua musica-
lidade. A entrada é franca.  

Entre os títulos que estão em 
cartaz podemos citar: ‘Tá sen-
tindo cheiro de queimado?’, de 
Everaldo Pontes e Bertrand Lira, 
‘Rock em João Pessoa’ de Rodri-
go Rocha, ‘Rock em João Pes-
soa opus II’ de Carlos Dowling, 
‘Festival Mundo’ de Felipe Lima, 
‘Grito Doc 2010 Episódio 16 João 
Pessoa’ de João Paulo Palitot e 
‘Um Varadouro Cultural’ de Ra-
yan Lins e João Paulo Palitot.

Uma novidade do evento é 
que ele se perdura até o próximo 
sábado (16) com uma progra-
mação diversificada trazendo 
em seu leque apresentações de 
bandas de diferentes subgêneros 
do estilo celebrado.

Desse modo, na sexta a 
celebração começa às 22h e fica 
por conta das bandas Incessan-
te e Hazamat, que já participa-
ram de festivais como o Santa 
Madre Cassino, Grito Rock e 
Festival Mundo. A entrada para 

n “sardas”
o sol, 

com inveja das estrelas, 

inventou as sardas.

*****

n “trevo”
meu trevo 

tem três folhas 

meu olho grego 

está míope 

minha figa 

tem mão aberta

toda sorte 

desse mundo 

nunca é certa.

(Amanda Vital)

Poemas

este dia também é gratuita. 
“Fazíamos o dever de casa, 

ensaiávamos toda semana, fizemos 
algumas apresentações, mas nada 
demais, apenas para entender 
como era um show. Nesse meio 
tempo fizemos outra reformulação 
colocando na bateria Anderson 
Oliveira, vocalista do Divina Come-
dia Humana. Foi ai que mudamos 
o nome para Incessante, em 2010”, 
contou o vocalista da banda Inces-
sante Gustavo Pinheiro. 

Também subindo ao palco na 
mesma noite, a banda Hazamat 
traz a sua sonoridade apresentan-
do ao público suas músicas auto-
rais. Composta por Diogo Egypto 
(voz e baixo), João Araújo (guitar-
ra e voz), Peehfe Araújo (bateria) 
e Pedro Guimarães (guitarra e 
voz), os quatro rapazes escrevem 
suas músicas e as versam, em sua 
maioria, sobre personagens e 

situações do cotidiano. 
Os vocais, predominantemente 

melódicos, apresentam arranjos 
ricos e bem trabalhados. As guitar-
ras são ousadas e recheadas de licks, 
riffs, solos e duetos. Por sua vez, o 
baixo e bateria possuem bastante 
liberdade, funcionando como uma 
“cozinha” afiada e pronta para pre-
parar, junto com os ingredientes das 
guitarras e vocais, “pratos musicais” 
para os gostos mais variados.

E finalizando as comemorações, 
no sábado (16), a segunda edição 
da Festa Indie junta discotecagem 
Indie Rock/Pop e shows ao vivo com 
bandas de indie rock. Portanto, 
sobe ao palco as bandas Alarme 
(DF), que está lançando seu CD “Em 
Branco” no Nordeste, Hunz Von 
Gott (RN) e Coldsleepyhead. Os 
ingressos serão vendidos na hora 
a R$15 e a festa começa às 22h na 
pista do Espaço Mundo.

Capa da edição 2015/16



União Europeia propõe 
pagar 10 mil euros por 
refugiado realocado
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CCJ adia decisão sobre Cunha

Aliado do ex-presidente 
da Câmara dos Deputados 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
o presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Casa, Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), encerrou ontem 
a reunião do colegiado, que 
analisava recurso do peeme-
debista contra decisão do 
Conselho de Ética, mesmo 
sem a ordem do dia ter sido 
iniciada no plenário. A de-
cisão de Serraglio irritou os 
adversários de Cunha, que co-
meçaram a gritar “vergonha”.

Serraglio chegou a con-
ceder a palavra à defesa de 
Cunha para as alegações fi-
nais. Contudo, diante de in-
formações desencontradas 
sobre o início da ordem do 
dia, Serraglio decidiu convo-
car nova reunião para esta 
quinta-feira, às 9h, e encerrar 
os trabalhos de ontem.

“Há uma evidente ma-
nipulação do presidente em 
exercício da Casa, Waldir Ma-
ranhão (PP-MA)”, reclamou 
Serraglio. Eu não submeto 
esta comissão a isso”, afir-
mou, antes de encerrar a ses-
são sob intenso ataque dos 
deputados favoráveis a cassa-
ção de Cunha.

Principal interessado 
no adiamento da votação do 
parecer do relator Ronaldo 
Fonseca (PROS-DF), Cunha 
permaneceu calmo, sentado 
ao lado do presidente, sem 
esboçar reação. Confirmado o 
fim da reunião, praticamente 
todos os membros da CCJ se 
dirigiram à Mesa da comissão 
para pressionar Serraglio.

Atraso
A reunião da CCJ, aberta 

com atraso de 45 minutos, 
contou desde o início com a 
presença de Cunha e chegou 
a ter 36 deputados inscritos 
para falar nos debates. Os tra-
balhos acabaram se prolon-

A reunião para analisar 
recurso do deputado foi 
encerrada sob protestos

ANÁLISE DE RECURSO
13

Ivan Richard e
Felipe Pontes
Da Agência Brasil

gando com a votação de dois 
requerimentos colocados por 
aliados de Cunha: um pedia 
votação nominal para o re-
curso e o outro, que a matéria 
fosse retirada de pauta. Am-
bos foram derrotados.

O deputado Hugo Motta 
(PMDB-PB), que integra o 
grupo favorável a Cunha, de-
fendeu em vários momentos 
que a sessão fosse adiada 
para que o relator Ronaldo 
Fonseca pudesse apreciar os 
oito votos em separado que 
foram apresentados na CCJ. 
Os membros do colegiado, 
no entanto, não acataram 
a sugestão. Carlos Marun 
(PMDB-MS) chegou a afir-
mar que “todo mundo sabia 
que a votação não ocorreria 
hoje”, provocando protestos 
dos deputados do PT e do 
PSOL que integram a CCJ.

Contribuindo para alon-
gar a sessão, o deputado João 
Carlos Bacelar (PR-BA) leu 
voto paralelo, no qual ele 
acolhe o pedido de Cunha 
para que a votação na Co-
missão de Ética fosse anula-
da pelo fato de o relator da 
matéria naquele colegiado, 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
compor o mesmo bloco par-
tidário do ex-presidente da 
Câmara, o que seria vedado 
pelo regimento.

Fonseca rebateu os ar-
gumentos de Bacelar, afir-
mando não ter acolhido a 
queixa, porques o relatório 
de Rogério não “gerou pre-
juízo ao representante, nem 
privilégio ao representado”. 
Tendo concedida a palavra, 
Cunha disse que o que cons-
ta no regimento interno da 
Câmara “é uma vedação ex-
pressa” e que, portanto, não 
caberia ao relator avaliar se 
houve privilégio para confe-
rir a nulidade do relator. O 
colegiado, no entanto, não 
acatou os argumentos.

Em seguida, a palavra foi 
concedida aos líderes parti-
dários, o que gerou protestos 
entre deputados contrários 
a Cunha, que queriam votar 
o relatório de Fonseca antes 
da eleição do presidente da 
Câmara.

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, disse ontem que a pasta es-
tuda uma forma de compensação 
automática do ressarcimento feito 
por operadoras de planos de saúde 
pelo serviço prestado a beneficiá-
rios em hospitais públicos.

“Estou propondo ressarcimen-
to administrativo para o sistema pú-
blico daquilo que for serviço feito 
em quem tem cobertura de plano 
de saúde”, disse.

Durante audiência pública das 
Comissões de Fiscalização Financeira 
e Controle, de Defesa do Consumi-
dor e de Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados, Barros 
destacou que, para alterar as regras 
de ressarcimento atuais, será preciso 
estabelecer uma relação formal en-
tre as operadoras e a rede pública, 
além de alteração legislativa e de re-
gulação de todo o processo.

“Aquilo que é utilizado em sis-
temas públicos, nós gostaríamos de 
ter um ressarcimento administrati-
vo mais rápido, mais pronto e mais 
eficiente. Desburocratizado, sem 
judicialização, sem processo. Uma 
coisa simples, como acontece em 
hospitais filantrópicos e privados re-
lativamente a planos de saúde.”

Planos populares
Ainda durante a reunião, o mi-

nistro voltou a citar outra proposta 
divulgada pela pasta na semana 
passada: a criação de planos de saú-
de mais populares. Barros apresen-
tou aos parlamentares uma simu-
lação de planos que ofereceriam 
apenas cobertura ambulatorial por 
um custo de R$ 80 ao mês e utiliza-
dos por um total de 20 milhões de 
beneficiários.

“[Pelo cálculo], temos R$ 20 bi-
lhões a mais na saúde dos brasileiros. 
É uma conta, um exemplo”, disse. “O 
ideal é que fossem R$ 100 bilhões, 

R$ 200 bilhões ou R$ 300 milhões. 
Quanto mais recurso para a Saúde, 
melhor para nós”, completou.

Questionado pela imprensa se o 
montante arrecadado não seria dire-
cionado, na realidade, a operadoras 
de planos de saúde, Barros respon-
deu: “Esse dinheiro vai para a saúde 
das pessoas. Ninguém paga um pla-
no se não estiver recebendo assistên-
cia. Ninguém vai ficar pagando só 
para dar dinheiro para empresa. As 
pessoas pagam porque têm assistên-
cia e contrapartida do contrato.”

Sobre a negociação da pro-
posta junto à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), ele disse 
que o pacote ainda está em fase de 
formulação dentro do próprio mi-
nistério. “Não estamos obrigando 
ninguém a ter plano. Estamos que-
rendo ofertar uma oportunidade 
de mais recursos entrarem para o 
sistema de saúde. É esse o debate e 
é isso que nós vamos insistir em fa-
zer”, concluiu.

Ministério defende compensação 
de planos de saúde para hospitais

RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO

O ministro Ricardo Barros participou de audiência pública na Câmara para discutir problemas relacionados à saúde no País

Karine Melo
Da Agência Brasil

O Governo Federal 
poderá ter liberdade para 
gastar receitas arrecada-
das com taxas e contribui-
ções que hoje têm aplica-
ção específica definida em 
lei. A medida, aprovada 
ontem pela Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado (CCJ), é prevista na 
Desvinculação de Receitas 
da União (DRU), recriada 
pela Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 31/16, 
que desvincula 30% das 
receitas da União, estados 
e municípios.

“Ao mesmo tempo 
em que busca flexibilizar 
a gestão orçamentária e 

contribuir para a crise fis-
cal dos entes federados 
[União, estados e municí-
pios], o projeto não retira 
recursos de tributos e im-
postos das áreas sociais, 
como Educação, Previdên-
cia Social e Saúde”, garan-
tiu o relator, senador José 
Maranhão (PMDB-PB).  

Por se tratar de uma 
PEC, a proposta ainda pre-
cisa passar por dois tur-
nos de votação no plená-
rio do Senado. A proposta 
já passou pela Câmara dos 
Deputados. 

Ajuda ao governo
Se o mecanismo for 

aprovado também pelo  ple-
nário, os recursos que hoje 
têm destinação específica 

serão liberados para ajudar 
o governo a cumprir a meta 
de resultado primário. 

A desvinculação das 
contribuições sociais, de 
acordo com o texto aprova-
do, deverá liberar R$ 110,9 
bilhões; a da contribui-
ção de intervenção no do-
mínio econômico (Cide), 
R$ 4,6 bilhões; e a das 
taxas, R$ 2,2 bilhões no 
exercício de 2016.

No total, R$ 117,7 
bilhões poderiam ser 
usados em 2016 para o 
cumprimento da meta de 
resultado primário e para 
a redução da dívida públi-
ca, apenas no âmbito da 
União. A novidade é que 
esse mecanismo - criado 
em 1994, como Fundo So-

cial de Emergência - pela 
primeira vez ajudará esta-
dos e municípios a fecha-
rem suas contas.

Na discussão ontem na 
CCJ, a matéria enfrentou re-
sistências. O senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) apre-
sentou voto em separado 
pela rejeição da PEC, mas 
foi vencido pelo colegiado. 
Também sem sucesso, a 
senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) propôs, em reque-
rimento, a realização de au-
diência pública na CCJ an-
tes da votação da proposta. 
Outro senador, Lindbergh 
Farias (PT-RJ),  fez críticas 
à PEC, por considerá-la ca-
paz de retirar recursos na 
área social, em prejuízo dos 
mais pobres.

Comissão do Senado aprova PEC
que desvincula 30% de receitas

DECISãO bENEfICIA PLANALTO 

fOTO: José Cruz-Agência Brasil

Da Agência brasil

Representantes da Con-
federação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM) cobraram on-
tem do presidente  interino, 
Michel Temer, R$ 45 bilhões 
do Governo Federal em res-
tos a pagar. Segundo a CNM, 
o total se refere a despesas 
empenhadas, mas não pagas 
no exercício. A entidade alega 
também que faltam recursos 
do repasse obrigatório do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) pela União.

Na semana passada, 
o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, anun-
ciou a liberação, pela União, 
de R$ 2,7 bilhões do FPM. 
Hoje, Temer citou o repasse 
ao discursar para os repre-
sentantes da CNM. “Talvez a 
situação econômica do país 

não permitisse que viésse-
mos a liberar aquilo que hoje 
está sendo liberado, R$ 2,7 
bilhões. Mas nossa convicção 
doutrinária, ideológica em 
relação à necessidade dos 
municípios é o que nos leva 
a fazer esta liberação”, disse. 
Os municípios, no entanto, 
dizem que o total a receber é 
R$ 3,4 bilhões.

Além de Temer e Padi-
lha, os ministros da Secreta-
ria de Governo, Geddel Vieira 
Lima; da Fazenda, Henrique 
Meirelles; e Dyogo Oliveira, 
do Planejamento, partici-
param do encontro com os 
prefeitos. O presidente em 
exercício da CNM, Glademir 
Aroldi, disse que o aten-
dimento às reivindicações 
dos municípios é urgente 
em razão da proximidade 
das eleições de outubro. 

Municípios cobram 
R$ 45 bi do governo 

REPASSE DE VERbAS
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Geral

América Latina 
e racismo

A América Latina é fruto da expansão do capitalismo 
comercial europeu, toda a paisagem ecológica e antropológica 
que foi sendo moldada entre os séc. XV e XIX, este último 
quando ocorrem os movimentos de formação nacional na 
América Latina, atende às demandas e interesses do capitalismo 
comercial. O espaço político, econômico e demográfico latino-
americano tem uma história visceral com as engrenagens do 
capitalismo europeu. Pode-se afirmar que a América Latina 
(e também Anglo-saxônica) são expressões da expansão da 
civilização europeia, onde na América Latina houve a agregação 
dos povos originários ameríndios e africanos trasladados. 

Assim, é o capitalismo comercial e sua lógica da “metrópole-
colônia” quem irá moldar a matriz das relações políticas na 
América Latina. Essa estrutura de poder fundada na exclusão 
da participação na riqueza de povos indígenas e africanos- com 
a hegemonia da elite europeia metropolitana- dará o mote das 
relações de poder ao longo da história latino-americana. 

Nos movimentos, ocorridos no sec.XIX, de independência 
da América espanhola e portuguesa, o que se terá, é a 
substituição de uma elite por outra, com a manutenção da 
mesma estrutura de poder colonial. A independência da América 
espanhola em relação à metrópole, Espanha, constituir-se-á na 
substituição da elite metropolitana, pela elite regional criolla. Na 
América portuguesa, a própria elite metropolitana portuguesa 
se antecipará à onda de independência latino-americana e 
fará a independência da colônia, prolongando em 60 anos seu 
predomínio (1822-1889). 

A história política e institucional da América Latina pode 
ser resumida pela seguinte passagem do Romance “Il Gattopardo” 
do escritor italiano, Gioseppe Tomasi de Lampedusa, que embora 
retratando uma outra realidade histórica, cai como uma luva 
na história cultural latino-americana: “Tudo deve mudar para 
que tudo fique como está”. A ruptura com a estrutura política e 
institucional colonial, nos movimentos nacionais de independência 
do sec. XIX, foram aparentes, em verdade não houve revolução no 
sentido sociológico do termo. O discurso independentista latino-
americano teve uma função retórica para legitimar a substituição 
de uma elite por outra, a elite metropolitana ibérica pela elite 
local, na América espanhola chamada de criolla. Simón Bolívar, 
o herói da independência de boa parte da América espanhola 
na América do Sul, era um criollo, integrante da elite branca de 
ascendência espanhola, o mesmo se diga de San Martin, que 
fez a independência da Argentina, Chile e Peru. No Brasil, foi 
um português quem declarou a independência e o país recém 
independente adquiriu a forma monárquica, única experiência 
dessa forma de governo no continente americano

É interessante assinalar que o mercantil ismo 
expansionista europeu confere um caráter racial à estrutura de 
poder na América Latina, pois a escravidão, instituto milenar, na 
antiguidade clássica grego-romana não tinha um caráter racial. 
A escravidão, base da economia colonial, na América Latina tem 
um recorte racial, são índios e majoritariamente povos africanos 
os escravos que movimentam a economia colonial. Segundo 
Foucault e Agamben a modernidade é biopolítica, no sentido de 
que é majoritariamente na modernidade que a vida adquire uma 
codificação política. Em outras palavras a modernidade produz 
uma contínua codificação política da vida, do navio negreiro 
ao genoma humano, passando pelo campo de concentração, 
o que a modernidade faz é se tornar biopolítica. O caso da 
escravidão moderna é um bom exemplo disso, se no mundo 
antigo a escravidão era uma forma de deixar os demais homens 
livres para se dedicarem à atividade política de humanização 
da polis grega ou da civitas romana, onde o trabalho era visto 
como uma atividade desumanizada que colocava o homem no 
mesmo patamar dos animais; na era moderna, com o ingresso do 
trabalho na esfera pública, a esfera da visibilidade e da memória, 
com a valorização do labor como a fonte da riqueza que passa a 
ser a virtude dessa nova era, a escravidão passa a ser também 
explorada comercialmente e o racismo biopolítico é inventado 
pelo capitalismo comercial como forma de racionalizar e 
justificar a divisão internacional do trabalho. 

A capacidade de articulação e cooptação das elites latino-
americanas se revela desde a criação da figura do “Curaca” 
na América andina, que era a aristocracia étnica de povos 
ameríndios, que fazia a ponte entre a elite metropolitana e 
criolla e os povos oprimidos ameríndios, gozando de um relativo 
bem estar econômico, com distinções militares, exercendo a 
função de coletores de impostos, até à estética literária, onde 
os movimentos do romantismo, intimamente vinculados à 
legitimação da formação de uma identidade nacional, usaram 
a imagem do índio como elemento de identificação nacional. 
No Brasil o romantismo, na poesia e romance, constrói esse 
imaginário do índio como o elemento genuinamente nacional, 
são artífices dessa ideologia Gonçalves Dias e José de Alencar, 
mesmo no sec. XX, a estética modernista recorrerá à etnia 
indígena na busca de um elemento fundamentalmente nacional, 
seja na ideia da “antropofagia” que dará nome à estética literária 
em alusão aos povos indígenas que recorriam a essa prática, 
seja em Mário de Andrade que em seu romance “Macunaíma” 
recorre mais uma vez ao índio como o elemento genuinamente 
brasileiro. Se o elemento indígena serve à retórica política 
de legitimação da nova elite, na era das histórias nacionais 
na América Latina, por sua vez os povos indígenas que 
sobreviveram nunca foram efetivamente integrados, passando 
por um contínuo e penoso processo de genocídio cultural. 
É interessante notar as “metamoforses conceituais”, pois o 
mesmo mestiço que era sinônimo do atraso e do patológico no 
sec. XIX, será exaltado pela intelectualidade latina no sec. XX, 
em autores como o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, “ser 
mestiço é que é bom”. Sendo bom ou ruim, o elemento racial 
continuará pautando a codificação das relações de poder no 
sec. XX e início do XXI. 

opiniao.auniao@gmail.com

Caldas
Rodrigo

Relator da LDO rejeita CPMF como 
fonte de arrecadação para o ano 2017
O parlamentar defende a
obtenção da meta orçamentária 
proposta pelo Executivo
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O senador Wellington 
Fagundes (PR-MT), relator do 
Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), retirou 
a recriação da Contribuição 
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF) da 
relação de possíveis fontes de 
arrecadação para o Orçamen-
to do governo em 2017.

Em função da eleição do 
presidente da Câmara dos 
Deputados na tarde de on-
tem, a reunião da Comissão 
Mista de Orçamento, mar-
cada para a votação da LDO 
de 2017 foi cancelada. Com 
isso, a apreciação da maté-
ria deve ficar para agosto. 
Oficialmente, sem a votação 
da LDO, deputados e sena-
dores não podem entrar em 
recesso, mas eles vão adotar 

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil

o chamado recesso branco de 
18 a 29 de julho.

Para o senador, diante 
do atual momento político-
-social, a volta do imposto é 
“improvável e inoportuna”. 
Em documento encaminhado 
ao ministro do Planejamento, 
Dyogo de Oliveira, Wellington 
observou que a manutenção 

da projeção de receita com 
base na CPMF “não contribui 
para a construção de um orça-
mento realista”.

O parlamentar defende 
ainda que a obtenção da meta 
orçamentária proposta pelo 
Executivo, que prevê déficit 
de R$ 139 bilhões, esteja am-
parada na redução dos gastos 

públicos e não represente a 
criação de novos impostos.

Para que a CPMF seja 
uma realidade a partir do pró-
ximo ano, o Congresso teria 
de votar a medida até 31 de 
agosto, quando se encerra o 
prazo para encaminhamento 
do projeto da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA).

A Intenção de Consumo 
das Famílias ficou estável na 
passagem de junho para julho 
deste ano com 68,7 pontos, se-
gundo informou ontem (13) 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). No entanto, na 
comparação com julho de 2015, 
houve queda de 21%. Segundo 
a CNC, a confiança do consumi-
dor permanece baixa e a recu-
peração deve acontecer lenta-

mente, já que as famílias ainda 
estão muito endividadas. Na 
comparação com junho deste 
ano, quatro dos sete componen-
tes alcançaram resultado positi-
vo. Os consumidores estão mais 
satisfeitos com o seu emprego 
atual (1,2%), com a perspectiva 
profissional (0,6%), com o nível 
de consumo atual (1,2%) e com 
a renda atual (0,1%).

No entanto, há menos mo-
tivação para a compra a prazo 

(-0,8%), para a perspectiva de 
consumo (-1,4%) e para a com-
pra de bens duráveis (-2,2%).

Na comparação com julho 
de 2015, os sete componentes re-
gistraram piora: emprego atual 
(-10%), perspectiva profissional 
(-9,8%), nível de consumo atual 
(-34,5%), renda atual (-18,9%), 
compra a prazo (-25,5%), pers-
pectiva de consumo (-29,7%) 
e momento para a compra de 
bens duráveis (-31,3%).

Intenção de Consumo das Famílias 
cai 21% em relação a julho de 2015

reLAtórIO dA CNC

Tesouro diz que não há espaço 
para ajuda a estados e municípios

metA fIsCAL
Carf quer que 
Gerdau pague 
R$ 4 bilhões à 
Receita Federal
Wellton máximo 
Repórter da Agência Brasil 

Depois de um mês de jul-
gamento, a Câmara Superior 
do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf) de-
terminou que o grupo siderúr-
gico Gerdau pague à Receita 
Federal cerca de R$ 4 bilhões 
em autuações fiscais. A com-
panhia foi derrotada em qua-
tro recursos que questionavam 
a tributação de operações de 
aquisição entre empresas do 
mesmo grupo.

O valor das autuações 
consta de estimativa informal 
apresentada pela Receita Fe-
deral durante a sessão. O jul-
gamento na Câmara Superior 
de Recursos Fiscais – última 
instância do Carf – terminou 
empatado, cabendo ao presi-
dente do Carf, Carlos Alberto 
Barreto, decidir a votação em 
favor do Fisco.

De acordo com a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN), o Grupo Gerdau 
trocava bens e ativos entre 
empresas do mesmo grupo. 
Durante o julgamento, a defesa 
do Grupo Gerdau argumentou 
que a empresa passou por uma 
reestruturação, que incluiu a 
entrada de sócios minoritários. 
Dos quatro recursos julgados 
ontem (13), três tiveram iní-
cio em 2010 e um, em 2011. A 
tramitação desses processos 
foi investigada pela Operação 
Zelotes da Polícia Federal (PF), 
que apura um esquema de 
propinas para influenciar de-
cisões do Carf. Segundo a Po-
lícia Federal, o Grupo Gerdau 
é suspeito de ter conseguido 
reverter cerca de R$ 1,5 bilhão 
em autuações fiscais no Carf. 
Em outubro do ano passado, a 
PF prendeu um ex-conselheiro 
do órgão que tinha conseguido 
reverter decisões desfavorá-
veis ao grupo siderúrgico em 
instâncias inferiores do Carf.

Em maio, o presidente da 
companhia, André Gerdau, e 
18 pessoas foram indiciados 
pela Operação Zelotes.

Senador Fagundes : “Projeção da Receita com base na CPMF não constrói um  orçamento realista”

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

O governo não tem espaço fiscal 
para dar mais ajuda a estados e muni-
cípios, afirmou ontem (13) a secretária 
do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, 
após reunião com deputados da Comis-
são de Finanças da Câmara para discutir 
e analisar a execução orçamentária da 
União, o desempenho das transferências 
constitucionais dos fundos de participa-
ção dos estados, Distrito Federal e dos 
municípios.

Apesar disso, ela disse que o gover-
no está confiante que o programa de 
regularização de ativos de brasileiros no 
exterior vai aumentar a arrecadação, o 
que determinará a repartição de recur-
sos da União a estados e municípios por 
meio de fundos constitucionais de parti-
cipação. Hoje, o presidente interino Mi-
chel Temer reúne-se com representantes 
da Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM). Questionada sobre a amea-
ça de estados do Nordeste e do Norte e 
municípios de entrarem com ação no Su-
premo Tribunal Federal para pedir trata-
mento igual da União aos entes da Fede-
ração, Ana Paula disse que o projeto de 
renegociação das dívidas dos estados foi 
estabelecido com base em acordo com 
todos os estados. O acordo determina o 

alongamento do pagamento de dívidas 
dos estados com a União.

meta fiscal
Sobre a meta fiscal, a secretária do 

Tesouro Nacional afirmou que será cum-
prida tanto neste ano quanto em 2017. 
Para 2016, a meta de déficit primário é 
de até R$ 163,9 bilhões nas contas pú-
blicas. Para chegar a esse resultado do 
setor público consolidado, a expectati-
va é que o Governo Federal apresente 
déficit primário de R$ 170,496 bilhões 
e estados e municípios, um superávit de 
R$ 6,554 bilhões.

Para 2017, além do déficit de R$ 139 
bilhões para a União, a equipe econômi-
ca fixou meta de déficit de R$ 3 bilhões 
para as estatais e de R$ 1,1 bilhão para 
estados e municípios. Se foram levados 
em consideração a União, estados e mu-
nicípios, a meta de resultado negativo 
sobe para R$ 143,1 bilhões. O déficit pri-
mário é o resultado negativo nas contas 
públicas antes do pagamento dos juros 
da dívida pública. A secretária disse, ain-
da, que não tem informações sobre me-
dida que permite a venda ao mercado 
de dívidas que a Receita Federal tem a 
receber de contribuintes que parcelaram 
o pagamento de tributos. A informação 
foi publicada na edição de ontem (13) 
do jornal O Estado de São Paulo. 

fOtO: Reprodução internet
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Mundo

União Europeia propõe pagar 10 mil 
euros por cada refugiado realocado 

A Comissão Europeia pro-
pôs nessa quarta-feira (13) 
que seus Estados-Membros 
recebam 10 mil euros (cerca 
de R$ 36 mil) para cada soli-
citante de refúgio acolhido no 
âmbito do sistema de redistri-
buição de imigrantes, adotado 
pelo bloco no ano passado.

A ideia foi apresentada 
pelo comissário europeu para 
Migração, Assuntos Internos 
e Cidadania, Dimitris Avramo-
poulos, que também defendeu 
que cada país decida quantas 
pessoas poderá abrigar anual-
mente. “É uma janela genuína 
para fechar a porta às entradas 
irregulares”, afirmou o grego.

Aprovado em setembro 
de 2015, o plano da União Eu-
ropeia para lidar com a crise 
migratória prevê a realocação 
de 160 mil solicitantes de refú-
gio até o mesmo mês de 2017. 
No entanto, até maio passado, 
apenas 1,5 mil haviam sido re-
distribuídos.

Essa política tem como 
objetivo dividir por toda a UE 
o peso do primeiro acolhimen-
to a imigrantes que entram 
ilegalmente nas fronteiras eu-
ropeias, hoje concentrado na 
Grécia e na Itália, que estão re-

lativamente perto da Turquia e 
da África, respectivamente.

Contudo, o acordo en-
frenta forte oposição do grupo 
Viségrad, formado por Eslová-
quia, Hungria, Polônia e Repú-
blica Tcheca, que são contra a 
obrigação de receber solici-
tantes de refúgio abrigados em 
outros países. Por conta disso, 
Bruxelas também estuda criar 
um sistema único de asilo, com 
procedimentos, critérios e pa-
drões iguais em todos os seus 
Estados-Membros.

Isso evitaria que imigran-
tes pudessem escolher de que 
país querem receber proteção 
– muitos entram na Europa 
pela Itália e Grécia, mas se re-
cusam a ser registrados nesses 
países para solicitar refúgio 
em Estados mais ricos, como a 
Alemanha.

Naufrágio
Enquanto a UE não en-

contra a melhor forma de 
combater a crise migratória, 
as tragédias continuam. Nesta 
quarta-feira, um naufrágio no 
litoral da ilha grega de Lesbos 
deixou quatro pessoas mortas, 
incluindo duas crianças – um 
menino e uma menina. O bar-
co era proveniente da Turquia.

Segundo a Organização 
Internacional para as Migra-
ções (OIM), mais de 2,9 mil 
indivíduos já morreram em 
2016 tentando entrar ilegal-
mente na Europa pelo mar.
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A iniciativa visa minimizar 
a crise migratória que afeta 
o continente europeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2016

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao 
fornecimento da Merenda escolar do Município de São José do Bonfim/PB. INÍCIO DA CHAMADA 
PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Data da Abertura: 01/08/2016 – Horário: 
09:00 Horas. LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim /PB, 
End.: Rua José Rosas, 426 - Centro - São José do Bonfim - PB. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos 
moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de São José do Bonfim-PB, através 
de sua Comissão de Licitação.

São José do Bonfim - PB, 12 de Julho de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BANENER,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - R$ 49.300,00.

Pocinhos - PB, 27 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PRÓTESE DENTARIA,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 48.000,00.

Pocinhos - PB, 27 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
REAFEIÇÕES E HOSPEDAGEM,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GILBERTO PORTO DA SILVA - R$ 93.200,00.

Pocinhos - PB, 04 de Julho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 136/2016

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 27/07/2016, às 09:00 horas para:

Aquisição de Kit para detecção de Proteínas NS1 e Anticorpos IGM, destinado ao LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE - LACEN, 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 16-00566-0
João Pessoa, 13 de Julho de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura (Palco, Grupo Gera-

dor, Banheiros Químicos e outros) para a realização da Festa do “João Pedro 2016” deste município.
DATA DA REÚNIÃO: 28/07/2016 ÀS 14:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de oliveira, s/n, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  Catingueira- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone (83)3427-1028

Catingueira - PB, 07 DE JULHO DE 2016
SUÊNIA FÉLIX LEITE BELMONT

 PREGOEIRA OFICIAL/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COSUMO 
HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, EM ATENDIMENTO AO 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 037/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUDENE E O MUNICÍPIO 
DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

O município de Picuí por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
interessados o recebimento de Recurso Administrativo, relativo ao processo em epígrafe interposto 
pela empresa Licitante US MATIC INDUST E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO 
S/A, CNPJ: 03.014.309/0001-29, razão pela qual consoante o disposto no artigo 109. § 3º da Lei 
8.666/93, fica declarado em aberto o prazo para apresentação de contrarrazões em desfavor às 
decisões da Comissão ao recurso apresentado.

Os Autos do Processo em tela encontram-se franqueados para vistas aos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34
E-mail: pmp.cpl@gmail.com.

Picuí - PB, 08 de Julho de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão 

PUBLICADO NO DIA 12/07/2016. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO NÚMERO DO 
PROCESSO.

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
REGISTRO CGE N° 16-00572-6de  12/07/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição deEquipamento e Material Permanente ( Refrigeradores, Freezer ) 
destinados a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia09 de agosto de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na   BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessematerialpermanente se dará com recursos financeiros do 
Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática: 32.202.20.573.5002.4293.0287.44905200.28300–Reserva orçamen-
tária nº 00120, datada de 30/06/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada -EMATER-PB . Localizada na BR-230, Km 13,3 CEP. 58.109-303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato-3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 13 de julhode 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.01.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 28 de julho de 
2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob  N° 2.01.004/2016, tipo “MENOR 
PREÇO”, cujo OBJETO É LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE 
DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apre-
sentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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 julho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.020/2016

A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.020/2016, do tipo Menor Preço, objetivando o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 28/07/2016 
às 11:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui 
Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 13 de julho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.020/2016

A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.020/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS 
E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. Data de Abertura: 28/07/2016 às 10:00h. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 13 de julho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.019/2016

A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comu-
nica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0.019/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS. Data de Abertura: 28/07/2016 às 08:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 13 de julho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

Sonda envia primeira 
mensagem de Júpiter

A sonda Juno foi lança-
da ao espaço em agosto de 
2011. Em 5 de julho passa-
do, ela corrigiu o seu voo e 
entrou na órbita do planeta 
gigante de gás, onde perma-
necerá até 20 de fevereiro 
de 2018. Cada volta da son-
da em torno de Júpiter leva 
53 dias.

“A primeira imagem en-
viada pela sonda Juno a par-

tir da órbita de Júpiter” – in-
dica o comunicado da Nasa 
publicado no Twitter.

A foto foi tirada em 10 
de julho, quando a sonda fi-
cou a uma distância de 4,3 
milhões de quilômetros de 
Júpiter. Na foto são visíveis 
formações atmosféricas no 
planeta, incluindo a Gran-
de Mancha Vermelha, bem 
como três dos quatro maio-
res satélites do planeta: Io, 
Europa e Ganimedes.

Foto: Dominic Lipinski-Associated Press-Estadão Conteúdo

Poucos minutos após as 
18h de ontem, horário local 
de Londres, Theresa May 
chegou à residência oficial 
de Downing Street, em West-
minster, Londres, onde fez o 
primeiro pronunciamento 
como primeira-ministra do 
Reino Unido.

Em um discurso conciso, 
May afirmou que seguirá os 
passos do antecessor, David 
Cameron, a quem qualificou 
como um líder moderno. Ela 
disse que o maior legado de 
Cameron foi a justiça social. 

Theresa May, do Partido Con-
servador, é a segunda mulher 
a ocupar o cargo de premier 
no Reino Unido. A primei-
ra foi Margareth Thatcher, 
que ficou no carto de 1979 a 
1990.

Theresa prometeu 
que seu governo irá ajudar 
as pessoas a trabalharem 
“como nunca antes”, mas re-
conheceu as dificuldades que 
os vários setores da socieda-
de enfrentam. “O meu gover-
no será guiado pelo interes-
ses dos cidadãos britânicos, 
e farei o que puder para dar 
a vocês mais controle sobre 
suas vidas.”

May disse ainda que 
acredita não apenas na união 
das nações (Inglaterra, Irlan-
da do Norte, Escócia e País de 
Gales), mas na união de todos 
os cidadãos, independente-
mente de onde estejam. Ela 
afirmou ainda que pretende 
fazer do Reino Unido um país 
de privilégios para todos. 
“Juntos vamos construir um 
Reino Unido melhor.”

Antes do pronuncia-
mento, Theresa May esteve 
no Palácio de Buckingham, 
em audiência com a rainha 
Elizabeth II, com quem con-
versou por aproximadamen-
te meia hora.

Theresa May é empossada e 
quer união no Reino Unido

tRoCA DE PREMIÊ

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

A nova premiê inglesa Theresa May teve encontro com a rainha Elizabeth II antes de assumir o cargo

Taiwan envia 
fragata para 
patrulhar mar 
do Sul da China

O governo de Taiwan 
enviou a fragata Di Hua para 
patrulhar a região em dispu-
ta nas Ilhas Nansha (Spratly) 
no mar do sul da China, ape-
sar da decisão do Tribunal 
Permanente de Arbitragem 
de Haia, informou ontem a 
agência central de notícias 
de Taiwan (CNA).

O Tribunal Permanente 
de Arbitragem de Haia con-
cluiu na terça-feira (12) que 
não há base legal para que a 
China reivindique seus direi-
tos históricos na zona econô-
mica exclusiva na área das 
ilhas Nansha (Spratly). Pe-
quim já respondeu, chaman-
do a decisão de “infundada” e 
“ilegítima”.

As autoridades de Tai-
wan também disseram que 
não aceitarão a decisão do 
tribunal e não a consideram 
juridicamente vinculativa. A 
fragata Di Hua, da classe La 
Fayette, saiu no mar de uma 
base militar no sudoeste de 
Taiwan.

Proteção
“Asituação no mar do Sul 

da China mudou novamente, 
agora é a hora de mostrar a 
nossa determinação em pro-
teger os interesses do país”, 
afirmou a presidente de Tai-
wan, Tsai Ing-wen, falando a 
bordo do navio antes da sua 
partida.

Segundo ela, “a missão 
da fragata é particularmen-
te importante” no âmbito da 
decisão do tribunal. Vários 
países da região, incluindo a 
China, o Japão, o Vietnã e as 
Filipinas, têm desacordos so-
bre as fronteiras marítimas 
e zonas de influência no mar 
do Sul da China e no mar da 
China Oriental.

Da Agência Sputnik Brasil

Da Sputinik Brasil
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IFPB oferece 350 vagas 
em cursos técnicos 
para sete campi
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Apoio psicossocial
Álcool e crack são as drogas mais consumidas por usuários do Caps

Dos 780 usuários que se encontram em atendimento no Caps Jovem Cidadão, 90% fazem uso do álcool e do crack

Giovana Girardi 
Agência Estado

O álcool e o crack são 
as drogas mais usadas pelos 
usuários atendidos no Centro 
de Atenção de Psicossocial 
(Caps-AD III) Jovem Cidadão, 
que integra a rede de saúde 
do Estado. De acordo com os 
dados, dos 780 usuários que 
estão em atendimento no 
Caps, 90% fazem uso dessas 
duas substâncias. 

A diretora do Caps, Ma-
rileide Martins, explicou que 
o álcool é mais consumido 
por pessoas acima de 40 
anos, que tem família, tinha 
certa estabilidade, o seu tra-
balho e passaram a fazer uso 
do álcool.

Já com relação ao crack, 
a idade do usuário começa 
sempre a partir dos 19 anos, e  
o início é sempre com a  ma-
conha. E como essa droga não 
satisfaz mais a vontade deles, 
partem para o crack e  hoje 
existe um grande número de 
dependentes dessa substân-
cia entre homens e mulhe-
res. Essa droga é  responsá-
vel pela grande demanda de 
atendimentos do Caps.

Marileide Martins expli-
ca que cada caso é tratado 
de acordo com as suas pe-
culiaridades e necessidades 
de cada um, porque segundo 
ela, a pessoa que faz uso de 
drogas tem os seus motivos 
e não se pode fazer o trata-
mento de maneira generali-
zada, porque o tratamento 
que dar certo para um, pode 
não dar certo para o outro. “E 
aí está o grande problema, o 
grande erro do País na ques-
tão da dependência química, 
ou seja, achar que todo usuá-
rio é igual e que o tratamento 
tem que ser igual para todos. 
E a gente está  mostrando,  
por meio de resultados,  que 
não é assim, estamos mos-
trando para o mundo como 
deve ser tratada a dependên-
cia química  e que cada caso 
deve ser tratado de forma 
particular e de maneira sin-
gular”, esclarece Martins.

Para a diretora do Caps, 
o primeiro passo para o tra-
tamento é identificar os mo-
tivos que levaram a pessoa 
a usar drogas, depois é feito 
um acompanhamento jun-

to à família dessas pessoas 
para, a partir daí, definir 
quais formas de tratamento 
a serem adotadas.

 “Se é um pai de família, 
que perdeu o emprego e não 
acredita mais em nada, aí, te-
mos que mostrar os valores 
dessas pessoas, o que elas 
estão perdendo e, a partir 
daí, partirmos para terapia 
individual. Em alguns casos 
a gente consegue articular 
com as empresas para que 
essa pessoa volte ao merca-
do de trabalho, volte a estu-
dar, ou seja, voltem a ter uma 
vida normal e, agora mesmo, 
na Feira Brasil Mostra Brasil 
e na Feira do Artesão, tere-
mos artesãos que se profis-
sionalizaram aqui no Caps”, 
destacou.

 
Teatro e arterapia
Ainda como forma de 

tratamento, Marileide Mar-
tins explicou que é usado o 
teatro e a arterapia, “que são 
formas de colocar para fora 
aquela dor, aquele sentimen-
to que você não consegue 
falar, ou seja, são várias as 
formas de tratamento  e isso 
quem vai dizer é o seu perfil, 
o seu jeito a sua forma de ser 
e a sua necessidade. E por 
isso a gente pegou tratamen-
tos que vem sendo usados e 
dando certo em vários países 
e aqui, no Caps, a gente já 
recuperou muita gente das 
ruas, pessoas essas que para 
a família era irrecuperáveis e 
para gente é uma grande sa-
tisfação”, completou.

“O que a gente trabalha 
aqui, no Caps, não é a droga 
em si, mas o ser humano, a 
pessoa, para ela ter consci-
ência e saber o que ela está 
perdendo e fazer a escolha 
certa. “Escolher usar dro-
gas é um direito delas, mas 
mostrar o que a droga pode 
fazer para destruir a vida 
dessas pessoas e ajudá-las a 
sair desse mundo é nosso de-
ver e o que a gente faz aqui 
no Caps é formar cidadãos.”, 
explicou Marileide Martins, 
ao destacar que o tratamen-
to pode durar até seis meses, 
dependendo da complicação 
de cada caso.

Foto: Reprodução/Internet

Conservar a natureza no 
Brasil pode não ser tão caro 
quanto se imagina, desde que 
se saiba onde fazer. Essa é a 
principal mensagem de um 
estudo feito por pesquisado-
res da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), que 
mapearam para todo o terri-
tório onde se tem os menores 
custos ou maiores ganhos de 
proteger florestas em troca 
dos serviços que ela presta.

A ideia foi avaliar as me-
lhores oportunidades para 
adotar o chamado Pagamen-
to por Serviços Ambientais 
(PSA), em que o proprietário 
de terra é remunerado para 
não desmatar ou recuperar 
uma vegetação a fim de pre-
servar os recursos hídricos, 
absorver carbono da atmos-
fera (ou evitar sua emissão) 
e proteger a biodiversidade. 
Analisando o custo de opor-
tunidade da terra em todo o 
País, os pesquisadores con-

cluíram, por exemplo, que 
com R$ 5,2 bilhões por ano, 
seria possível zerar todo o 
desmatamento no Brasil até 
2030, considerando uma pro-
jeção de que 20,5 milhões de 
hectares (205 mil km²) es-
tariam na linha de corte nos 
próximos 15 anos - a maior 
parte no Cerrado. Isso evi-
taria as emissões de até 5,6 
bilhões de toneladas de gás 
carbônico (CO2).

O cálculo considerou 
que um pagamento máximo 
de R$ 402,57 por hectare 
por ano (mediana do custo 
de oportunidade da terra no 
Brasil) seria o suficiente, uma 
vez que boa parte da retirada 
de vegetação ocorre em áre-
as que, uma vez abertas, vão 
render ao proprietário muito 
pouco depois, como nos casos 
de pecuária extensiva e pou-
co produtiva na Amazônia. 
Além de que, se cometer um 
desmatamento ilegal, por lei 
o dono da terra tem de recu-
perá-la. Se, em vez disso, ele 
for pago para preservar, saem 

ganhando ele, o ambiente e 
o entorno. “O ganho que se 
tem com o desmatamento 
que persiste é baixo compa-
rado com a recuperação de-
pois, da ordem de grandeza 
de dez vezes”, afirma Carlos 
Eduardo Young, coordenador 
do Grupo de Economia do 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), que realizou o 
estudo.

Custo
“Aproximadamente me-

tade da área projetada para 
ser desmatada nos próximos 
anos não terá rendimento su-
perior aos R$ 402,57. Imagi-
ne, por exemplo, derrubar um 
hectare para colocar um boi. 
É uma pecuária de baixíssima 
produtividade e o preço da 
carne acaba sendo baixo. Se 
o proprietário ganhar R$ 200 
com esse boi vai ser muito. E 
esse desmatamento vai jogar 
na atmosfera 150 toneladas 
de carbono. Estamos dando 

o ouro em troca de banana”, 
calcula. “Nossa ideia com PSA 
não é combater a agricultura 
inteligente, de alta produtivi-
dade, mas o desmatamento 
burro, que perde carbono, 
biodiversidade e água por um 
retorno muito baixo”, diz. 

O trabalho, encomenda-
do pelo Ministério do Meio 
Ambiente, traz subsídios para 
a construção de uma política 
nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais. É na prá-
tica uma ferramenta que serve 
para modelar qualquer tipo de 
projeto em qualquer lugar.

A ideia de pagar um pro-
dutor que esteja conservando 
pelos serviços prestados por 
essa mata é considerada hoje 
por cientistas e ambientalis-
tas como uma das melhores 
formas de se incentivar a con-
servação no Brasil, é prevista 
no novo Código Florestal e ga-
nhou destaque após a Rio+20. 
Mas, apesar de haver diversos 
projetos no Congresso sobre 
o tema, a discussão pouco 
avançou nos últimos anos.

Zerar desmatamento no Brasil pode 
custar R$ 5 bilhões ao ano até 2030

CoNSERVAÇÃo DA NAtUREZA

Parceria gera renda e empregos
Marileide Martins expli-

cou que o Caps trabalha com 
o Projeto de Geração de Em-
prego e Renda, que começou 
em 2013, e faz parte de uma 
portaria do Ministério da Saú-
de. Foi contratado um artesão 
profissional para ministrar as 
oficinas e, hoje, o projeto, que 
conta com a parceria de em-
presas e instituições, tem con-
seguido resultados positivos 
com a profissionalização dos 
usuários e a sua inserção no 
mercado de trabalho.  

“Esse projeto visa des-
pertar o potencial dessas pes-
soas e quem já tem alguma 
profissão, algum dom, a gente 
aprimora e, hoje, nós temos no 
mercado de trabalho 38 usuá-
rios, e alguns desses não eram 
profissionais e muitos traba-
lham em empresas e restau-
rantes importantes, e outros 
montaram seus próprios ne-
gócios”, explicou a diretora do 
Caps, ao destacar que os usu-

ários participam de curso de 
capacitação de corte e costura, 
culinária, cabelereiro, pedicu-
re e manicure.  

Sobre o Caps 
Marileide Martins lem-

bra que o Caps Ad III Jovem 
Cidadão oferece atendimen-
to individual e familiar ao 
usuário de álcool e drogas. 
“Esse é um dos nossos diferen-
ciais, porque outros serviços 
oferecem apenas o tratamento 
em grupo”, explicou. Ela afirma 
que se a família não conseguir 
convencer o paciente a ir até o 
Caps, pode ligar para o servi-
ço e uma equipe de profissio-
nais irá até a residência e, com 
ajuda da Unidade de Saúde da 
Família,  fará avaliação do pa-
ciente e toma as providências 
para o tratamento.  No Caps, 
os pacientes recebem assis-
tência médica e participam 
de oficinas terapêuticas que 
ajudam na sua recuperação. 

Despesa anual de replantio passa de R$ 165 bi
Por outro lado, uma ação 

voltada para o replantio de 
vegetação pode ser mais in-
teressante na Caatinga. Para o 
Brasil inteiro, de acordo com 
o levantamento, a atividade 
pode ser bastante cara, ultra-
passando R$ 165 bilhões em 
um ano, com replantio e cer-
camento, de modo a resolver 
todo o passivo ambiental esti-
mado (áreas de Reserva Legal 
que foram desmatadas).

O dado, sozinho, já mos-
tra que conservar é muito 
mais barato que ter de recu-
perar depois. E lança um aler-
ta vermelho para a meta do 
governo brasileiro, assumida 

junto ao Acordo de Paris, de 
restaurar 12 milhões de hec-
tares até 2030 como parte 
dos compromissos de redução 
das emissões. Considerando 
o custo de oportunidade da 
terra e cercamento, a recupe-
ração desse montante seria de 
R$ 57 bilhões. Valor próximo 
obtido por uma outra análise 
feita pelo Instituto Escolhas.

Mas há um outro lado 
deste dado. Ele também reve-
la que, dependendo do local, a 
situação é diferente. Os custos 
por hectare em média para o 
País são de R$ 8.790 para um 
ano. Na Caatinga esse valor cai 
para R$ 6.909/ha, o que indi-

ca que parte da restauração 
poderia ser feita nessa ali, au-
mentando a resiliência da re-
gião e trazendo uma nova ren-
da para o pequeno agricultor. 
Se o objetivo for evitar erosão 
e proteger os recursos hídri-
cos, o mapa também muda de 
figura. Algo parecido vale para 
a biodiversidade. Os pesquisa-
dores levaram em conta quais 
áreas no País tem a maior den-
sidade de espécies ameaçadas 
por área de vegetação rema-
nescente. Em geral todos os 
biomas brasileiros são muito 
ricos em biodiversidade, mas 
o trabalho recomenda que 
projetos que visem a prote-

ção das espécies deveriam ser 
pensados para a Mata Atlânti-
ca, que é o bioma que mais foi 
desmatado no País.

O estudo analisa ainda 
experiências que já vêm sen-
do feitas no Brasil, os proje-
tos de lei em andamento e 
estratégias para o pagamen-
to. Uma delas é o comércio 
de crédito de carbono. Uma 
tonelada de CO2-equivalente 
vendida a R$ 50, calculam os 
pesquisadores, seria suficien-
te para evitar o desmatamento 
de 20,5 milhões de hectares, 
praticamente todo o desmata-
mento projetado para o perío-
do 2016-2030.
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Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

Turismo

l  Mapeando o turismo
O mapa do turismo da Paraíba mudou. O estado reduziu de 

137 para 45 o número de municípios participantes de suas oito 
regiões turísticas: Agreste (3 cidades); Costa das Piscinas (5);  
Rota Aventuras nas Serras (3); trilhas dos Potiguaras (6); Cariri 
(3); Vale dos Dinossauros (8); Vale dos Sertões (4); e Brejo (13). 
O levantamento foi divulgado pelo ministério do turismo, em 
Brasília. em todo o País, foram identificados 2.175 municípios em 
291 regiões turísticas. O mapa do turismo Brasileiro é um instru-
mento de orientação para a atuação do ministério do turismo no 
desenvolvimento de políticas públicas, tendo como foco a gestão, 
estruturação e promoção do turismo, de forma regionalizada e 
descentralizada. Sua construção é feita em conjunto com os ór-
gãos oficiais de turismo dos estados brasileiros.

l  Bananeiras 
A 4a teia estadual na cidade de Bananeiras será realizada amanhã 

e no próximo sábado, cujo objetivo é reunir integrantes dos Pontos 
de Cultura na Paraíba. Na ocasião, será discutido o fortalecimento do 
Programa Cultura Viva e realização do Fórum estadual dos Pontos 
apresentando as perspectivas e ações no estado. A teia cria oportuni-
dades para troca de conhecimentos, através de rodas de diálogos, além 
de apresentações culturais, como forma de discutir os rumos e desa-
fios do programa. este ano, a programação homenageará a professora 
Lúcia Geovanna e vai ter como tema “teia Paraíba de Ponto a Ponto: 
tecendo a economia Criativa”. A programação pode ser encontrada pelo 
site http://www.teiapb.com .

Prazo se encerra amanhã; 
seleção leva em conta 
nota do ensino médio 

IFPB faz inscrição para 350 vagas
Cursos TéCniCos

l  Taperoá
Começa amanhã e acontecerá até o próximo domingo o IV Dia 

D da Fazenda Carnaúba, no município de taperoá. O evento conta 
com a ordenha pública de vacas Guzerá e Sindi, palestra sobre palma 
adensada, visita técnica aos rebanhos (2.500 caprinos e ovinos na 
fazenda Pau Leite), artesanato de couro, barro, madeira e ferro, lan-
çamento de queijos brasileiros de leite de cabra e vaca, carnes espe-
ciais, 18 raças de caprinos e ovinos, tourinhos Guzerá, Sindi e Pé Duro 
do Piauí, novilhas, vacas paridas, sêmen de touros provados, área de 
descanso e de lazer para criançada e muito mais. Informações; (83) 
98795-1857/(83) 98878-3343.

l  Pilões
Com o tema “Flores, cultura e arte”, Pilões, município distante 120km de João 

Pessoa, realiza até o próximo domingo, a “11a edição Caminhos do Frio – Rota Cultural 
2016”. Na programação, feira gastronômica, oficinas, apresentações de teatro, dança, 
quadrilhas juninas e caminhadas ecológicas. A terra que ficou nacionalmente conhecida 
pela produção de flores, reserva em sua programação cultural shows musicais com a 
banda paraibana Os Gonzagas, além de Adeilton Vieira e Banda, Forrozão Asa Branca 
e Fernando Show e do trio Asa Branca em conjunto com o cordelista Baraúna. A Rota 
Cultural deste ano foi iniciada no último dia 4 e vai até 4 de setembro em nove muni-
cípios do Brejo paraibano, iniciando por Areia (4 a 10/7), Pilões (11 a 17/7), Remígio (18 a 
24/7), Solânea (25 a 31/7), Serraria (1 a 7/8), Bananeiras (8 a 14/8), matinhas (15 a 21/8), 
Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 a 4/9). O Caminhos do Frio 
é uma realização do Fórum Regional de turismo Sustentável do Brejo paraibano e das 
prefeituras envolvidas, contando com apoio do Governo do estado, através da PBtur e 
do Sebrae Paraíba.
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l  Barra de Gramame
É no Litoral Sul da Paraíba que 

os amantes da natureza encontram 
belas praias que ainda reservam vege-
tação exuberante. Para quem gosta 
da tranquilidade e calmaria o lugar 
perfeito é a Barra de Gramame, onde 
há um pequeno rio ótimo para relaxar, 
e possui estrutura com mesas sobre 
a extensa faixa de areia. As atrações 
ficam por conta dos ventos perfeitos 
para a prática do kitesurf e das pisci-
nas formadas pelo rio quando a maré 
está baixa. 

l Artesanato

O artesanato 
paraibano já alcançou 
sucesso de vendas 
na 17ª edição da Feira 
Nacional de Negó-
cios do Artesanato 
(Fenearte) 2016, que 
está sendo realizada 
no Centro de Conven-
ções de Pernambuco, 
em Olinda (Pe), até o 
próximo domingo (17).  
Até o momento já 
foram contabilizados 
R$ 77.704,00 na co-
mercialização de 1.991 
peças de artesãos que 
representam o estado, 
por meio do Programa 
de Artesanato da Pa-
raíba (PAP). O evento 
é uma realização do 
Programa Brasileiro de 
Artesanato (PAB), pro-
grama da Secretaria 
da micro e Pequenas 
empresas do Governo 
Federal, que patrocina 
todos os estandes de 
artesanatos estaduais 
vinculados.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) está com 
inscrições abertas até sexta, 
15 de julho, para 350 vagas em 
cursos técnicos subsequentes 
(para quem terminou o Ensino 
Médio). As vagas são em cursos 
presenciais e a inscrição é gra-
tuita. A novidade desse Proces-
so Seletivo dos Cursos Técnicos 
(PSCT 2016.2) é que a seleção 
é pela análise das notas do En-
sino Médio. 

Os aprovados vão ingres-
sar no segundo semestre le-
tivo desse ano. Estão sendo 
ofertadas vagas em Cabedelo, 
Cabedelo Centro, Campina 
Grande, Esperança, Manga-
beira, Patos e Picuí. São vagas 
para Técnico em Serviços Jurí-
dicos, Informática, Meio Am-
biente, Edificações, Eletrotéc-
nica, Mineração, Manutenção 
e Suporte em Informática, Cui-
dados de Idosos e Transporte 
Aquaviário. Não há cobrança 
de taxa de inscrição. 

O candidato preenche um 
formulário de inscrição e um 
questionário socioeconômico. 
Depois, precisa protocolar no 
Campus para o qual está con-
correndo, cópia da identidade 
e comprovante de inscrição ob-
tido com o formulário preen-
chido online. Se fizer só a parte 
online não estará inscrito. 

Há duas formas de sele-
ção: o candidato pode protoco-
lar o Histórico Escolar e Certi-

ficado de Conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente para que 
seja analisado o desempenho 
escolar em Língua Portuguesa 
e Matemática, ou ainda pro-
tocolar o resultado obtido no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), por meio de 
documento emitido pelo site 
oficial, para que seja analisa-
da a média aritmética da nota 
de desempenho das provas 
de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática.

Para concluir a inscrição, 
é preciso protocolar, metade 
das vagas é reservada para 
quem é egresso da escola pú-
blica. Dentro desse montante, 
há reserva de 50% para quem 
tem renda familiar bruta per 
capita de até 1,5 salário míni-
mo. Nesse universo, há cota de 
50% para pessoas que se au-
todeclaram pretos, pardos ou 
indígenas, conforme dito na 
legislação. O IFPB reserva ain-
da 5% do total de vagas para 
pessoas com deficiência.

A previsão é que o re-
sultado seja divulgado no dia 
22 de julho, com prazo para 
recursos. Todos os detalhes 
estão na página criada pela 
Comissão Permanente de 
Concursos Públicos (Com-
pec) https://estudante.ifpb.
edu.br/processoseletivo/
processo/1/edicao/1onde 
é possível consultar o Edital 
e preencher o formulário de 
inscrição junto com o ques-
tionário socioeconômico link 
direto para inscrições: http://
compec.ifpb.edu.br/concurso/
detalheConcurso?id=133

O Iesp abriu as inscri-
ções para seu vestibular  
2016.2, oferecendo  1.610 
vagas  que podem feitas 
até o dia 21 desse mês pela 
internet (www.iesp.edu.
br )  e, também, nas sede 
da instituição, situada na 
BR 230, Km 14 (Estrada de 
Cabedelo) no Bloco A, Se-
tor Financeiro, das 8h às 
20h. As inscrições são gra-
tuitas. Provas ocorrerão no 
próximo dia 23, a partir 
das 14h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 21063800.

A matrícula dos clas-
sificados será realizada 48 
horas após a divulgação 
do resultado. O Iesp está 
oferecendo bolsas com co-
bertura de até 100% para 
os primeiros colocados no 
vestibular. Com relação ao 
Enem, poderão concorrer 
os candidatos que tenham 
sido aprovados entre os 
anos de 2010 e 2015. O Iesp 
está recebendo estudantes 
de outras instituições, com 
a oferta de bolsas de até 
30% de cobertura.

São 1,610 vagas dis-
tribuídas para os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo 
(100 diurno e noturno),  
Engenharia Civil  (100, 
diurno e noturno,) Edu-

cação Física  (100 vagas 
diurno e noturnas), Ad-
ministração (100, diurno e 
noturno), Ciências Contá-
beis (50, noturno), Publici-
dade e Propaganda (100, 
diurno e noturno), Direito 
(10, diurno e noturno), En-
fermagem (80 vagas diur-
no e noturno) e  Sistemas 
de Informação (50, notur-
no), Nutrição (100 vagas 
diurno e noturno),  Odon-
tologia (100 diurno e no-
turno), Fisioterapia (100 
vagas diurno e noturno).

Os cursos Superio-
res de Tecnologia são os 
seguintes: Gestão Finan-
ceira (50 vagas), Gestão 
Comercial (50),  Estética e 
Cosmética (50), Produção 
Publicitária (50), Sistemas 
para Internet (50), Gestão 
de TI (50 vagas), Redes de 
Computadores (50 ), Ges-
tão de Recursos Humanos 
(50vagas)estes com aulas 
noturnas Análise e Desen-
volvimento de Sistemas 
(50 vagas diurnas) e Desig-
ne de Interiores  (80 vagas 
diurno e noturno)

As provas de Língua 
Portuguesa, Literatu-
ra Brasileira, Redação e 
Matemática serão apli-
cadas para todos os cur-
sos. A matrícula dos clas-
sificados  será realizada 
48 horas após a divulga-
ção do resultado

Iesp também abre seleção
Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O ex-governador da 
Paraíba, Milton Cabral, vi-
sitou, na manhã de ontem, 
as instalações de A união 
- Superintendência de Im-
prensa e Editora, localiza-
da no Distrito Industrial, 
em João Pessoa, com o ob-
jetivo de conhecer o par-
que gráfico e acompanhar 
os trabalhos de impressão 
do seu novo livro, cujo tí-
tulo é Geoeconomia da 
Paraíba, que será lançado 
no próximo dia 21, a partir 
das 19h, na sede da Funda-
ção Casa de José Américo, 
na capital. 

A obra, que tem 467 
páginas, é uma análise eco-
nômica e social da Paraíba. 
“Esse livro me tomou três 
anos de pesquisas sobre 
a economia do Estado e 
onde comento os principais 
fatos e fatores da econo-
mia e concluo com comen-
tários de ideias novas para 
acelerar o desenvolvimen-
to do Estado”, disse Milton 
Cabral, que completará 95 
anos de idade.  Além de 
ter governado a Paraíba 
no período de 15 de junho 

de 1986 a 15 de março de 
1987, foi deputado federal 
por dois mandatos, mesmo 
período que cumpriu tam-
bém como senador. 

Milton Cabral ainda 
exerceu o cargo de embai-
xador do Brasil na Romê-
nia durante dois anos e, de 
1967 a 1969, com o fecha-
mento do Congresso Nacio-
nal pelo então presidente 
da República, Artur da Cos-
ta e Silva, representou,  o 
Instituto Brasileiro do Café 
(IBC) junto a 22 países do 
Oriente Médio, da África 
setentrional e da Europa. 

ex-governador visita 
instalações de A União

MiLTon CABrAL

Cabral lançará livro dia 21
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Número cai pela primeira vez desde 2014, diz Serasa

Consumidores inadimplentes
 O número total de con-

sumidores inadimplentes 
caiu pela primeira vez des-
de dezembro de 2014, se-
gundo pesquisa divulgada 
nessa quarta-feira, 13, pela 
Serasa Experian. Em maio, 
o Brasil tinha 59.470.359 
pessoas com dívidas em 
atraso, cerca de 1,3 milhão 
a menos do que em abril, 
quando o total atingiu um 
nível recorde. O valor das 
dívidas verificadas soma 
R$ 264,2 bilhões.

Segundo os economis-
tas da Serasa, este movi-
mento revela o esforço 
dos consumidores para re-
negociar dívidas e sair da 
inadimplência. Para eles, 
são duas as condições que 
possibilitaram às pesso-
as regularizarem as dívi-
das: elas buscaram linhas 
de crédito ou sacaram o 
dinheiro da caderneta de 
poupança. De acordo com 
informações do Banco Cen-
tral, as retiradas da pou-
pança superaram os depó-
sitos em R$ 42,6 bilhões 

País vai inaugurar 
sete plataformas

O Brasil deve apresentar, 
em 2017, o maior crescimento 
na produção de petróleo entre as 
nações que estão fora da Orga-
nização dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep). Segundo re-
latório divulgado pela entidade 
nessa terça-feira (12), serão 
3,37 milhões de barris por dia no 
fim do próximo ano. Todo esse 
avanço deve ser proporcionado 
por sete novas plataformas da 
Petrobras que começam a operar 
no próximo ano, todas elas na 
bacia de Santos. A avaliação é 
de que Brasil e Canadá apresen-
tarão os melhores desempenhos 
fora da Opep.

Site tem 80% das 
queixas resolvidas

A plataforma Consumidor.gov.br 
completa dois anos com 340 mil regis-
tros feitos pelos consumidores e cerca 
de 80% das reclamações solucionadas 
pelas empresas em torno de seis dias. 
Atualmente, a plataforma conta com 
325 empresas cadastradas. Os resul-
tados expressivos para as soluções 
de conflitos de consumo é agenda 
prioritária da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon). O Consumidor.
gov.br é um instrumento de transpa-
rência nas relações de consumo, de 
empoderamento do cidadão e de com-
petitividade pelo melhor desempenho 
no atendimento das empresas.

Fluxo cambial é 
negativo até dia 8

O fluxo cambial brasileiro regis-
trou resultado negativo de US$ 1,745 
bilhão em julho até o dia 8, conforme 
informou nessa quarta-feira, 13, o 
Banco Central. Em junho, as remessas 
foram US$ 3,560 bilhões negativos, 
com destaque de maior quantidade 
de envios na última semana do mês. A 
saída de dólares pelo canal financeiro 
no período foi de US$ 2,906 bilhões, 
resultado de entradas no valor de 
US$ 7,337 bilhões e de retiradas no 
total de US$ 10,243 bilhões. Este 
segmento reúne os investimentos 
estrangeiros diretos e em carteira, 
remessas de lucro e pagamento de 
juros, entre outras operações. 

Faturamento da 
construção cai 10,8%

O mês de junho deste ano teve 
queda de 10,8% no faturamento das 
indústrias de material de construção 
na comparação com o mesmo mês do 
ano passado. Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria dos Materiais 
de Construção (Abramat), em relação 
a maio deste ano, o faturamento caiu 
3,7%. Na comparação entre o primei-
ro semestre deste ano e o mesmo 
período de 2015, a retração foi de 
14,3%. “Estamos na expectativa 
de uma retomada do crédito para 
reformas”, disse, em nota, o presi-
dente da Abramat, Walter Cover.

Serviços têm queda 
de 6,1% em maio

O volume de serviços teve uma 
queda de 6,1% em maio deste ano, 
na comparação com o mesmo período 
do ano passado. É o pior resultado 
para meses de maio desde o início da 
série histórica em 2012. É também a 
segunda maior queda da série, per-
dendo apenas para o recuo de 6,4% 
de novembro de 2015. Segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
os serviços caíram 0,1% na compa-
ração com abril deste ano, 5,1% no 
acumulado do ano e 4,8% no período 
de 12 meses.

FOTO: Reprodução/Internet

entre janeiro e junho de 
2016. Na divisão por faixa 
etária, os consumidores de 
41 a 50 anos são os mais 
inadimplentes (12,8% em 
maio, igual ao nível do mês 
anterior). Na sequência 
aparecem os jovens de 18 
a 25 anos (15,6% em maio, 
de 15,8% em abril). 

Depois está a faixa de 
31 a 35 anos (13,8%, es-
tável ante o mês anterior), 
seguida da categoria de 26 
a 30 anos (13,7%, também 
estável). Os idosos aci-
ma de 61 anos estão en-
tre os mais regulares nos 
pagamentos (com 12,5% 
de inadimplência), assim 
como a faixa de 36 a 40 
anos (12,4%) e os de 51 a 
60 anos (12,8%).

De acordo com os ana-
listas da Serasa, apesar da 
queda na representação 
dos jovens na inadimplên-
cia em maio ante abril, 
o desemprego, a falta de 
experiência no crédito e 
a maneira impulsiva de ir 
às compras estão entre os 
principais fatores que le-
vam este grupo a atrasar 
dívidas. Em maio, País tinha 59.470.359 pessoas com débitos em atraso, 1,3 milhão a menos do que em abril

O Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária (VBP) 
referente ao mês de junho fi-
cou em R$ 514,4 bilhões, 3% 
mais baixo que o registrado 
no mesmo mês de 2015, que 
chegou a R$ 530,4 bilhões. 
No entanto, é o terceiro 
maior valor de uma série 
iniciada em 1989.

As lavouras de cana-de-
-açúcar, café, milho e soja 
representam 70% do VBP 
deste ano, projeção cal-
culada pela Secretaria de 
Política Agrícola (SPA) do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Os produtos que vêm 
obtendo melhor desem-
penho no ano são banana 
(29,8%), trigo (29,7%), 
batata-inglesa (21,2%), ca-
cau (13,6%), café (12,3%), 
maçã (11,9%) e feijão 
(5,9%). Segundo a análise 
da pesquisa, embora o au-
mento do VBP da soja te-

nha sido de apenas 0,7%, 
o grão tem peso de 34,4% 
na composição do valor. 
“O comportamento desses 
produtos pode ser atribuí-
do principalmente aos pre-
ços alcançados por alguns 
deles. Os demais têm tido 
um bom desempenho devi-
do à combinação de preços 
e produtividade”, analisa 
José Garcia Gasques, coor-
denador-geral de Estudos e 
Análises da SPA.

Produção agropecuária
sofre redução em junho

VALOR BRUTO

Um dos indicadores mais usados 
pelo mercado financeiro para avaliar o 
risco Brasil caiu ao menor nível em 11 
meses. Isso significa que o País se tor-
nou mais confiável e que as chances de 
não pagamento de sua dívida ficaram 
menores.

Esse risco é medido por contratos 
chamados de Credit Default Swap (CDS) 
e, com a posse do governo em exercí-
cio, em maio, teve início um movimen-
to de queda nesse termômetro. O pior 
momento havia sido em dezembro do 
ano passado, quando estava em 495,09 
pontos.

De lá para cá, esse indicador vem 
apresentando uma reversão que foi in-
tensificada depois dos anúncios de me-
didas saneadoras da economia e das 
contas públicas. Nessa quarta-feira (13), 
o CDS brasileiro caiu para 294,35 pon-
tos, o menor nível desde 7 de julho do 
ano passado.

“Tem muito de cenário externo 
(nessa queda). Juro está caindo no mun-
do inteiro. Mas você tem uma perspecti-
va de médio e longo prazo no Brasil um 

pouco mais organizado, o que também 
favorece (a queda do risco)”, argumen-
tou André Perfeito, economista-chefe 
da Gradual Investimento.

Segundo ele, existe também a pos-
sibilidade de a taxa de juros real cair no 
País. “É algo que está no radar de todo  
o mundo, porque, de fato, pode acon-
tecer”, ponderou. “É evidente que há 
uma melhora no País e isso impacta fa-
voravelmente o CDS”, observou.

O que é CDS?
O CDS é um acordo entre duas par-

tes: de um lado, uma instituição finan-
ceira compra proteção para sua carteira 
de crédito; do outro, uma seguradora 
ou outra instituição vende essa prote-
ção.

Se uma instituição financeira tem 
um CDS, ela tem uma espécie de seguro. 
Supondo que alguém comprou um CDS 
dos Estados Unidos, por exemplo, isso 
significa que ele tem um seguro para o 
caso de os Estados Unidos não honra-
rem sua dívida com essa pessoa ou insti-
tuição financeira.

Indicador Risco Brasil tem queda 
e vai ao menor nível em 11 meses

MERCADO FINANCEIRO

O prazo para a consolida-
ção dos parcelamentos previ-
denciários de débitos admi-
nistrados, pela Receita Federal 
e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, começou 
nessa terça-feira (12). No total, 
9.975 contribuintes (pessoas 
físicas) e 124.723 empresas 
(pessoas jurídicas) optaram 
pelos parcelamentos previden-
ciários do último Refis (art. 2º 
da Lei nº 12.996, de 2014).

Os procedimentos para 
a consolidação dos parcela-
mentos deverão ser realiza-
dos pelas pessoas físicas e 

jurídicas, nos sites da Receita 
Federal ou da PGFN na Inter-
net, a partir da terça (12) até 
as 23h59min59s (horário de 
Brasília) do dia 29 de julho de 
2016, com a utilização de có-
digo de acesso ou certificado 
digital do contribuinte.

Para que a consolidação 
tenha efeito, o contribuinte 
deverá liquidar todas as pres-
tações vencidas até o mês an-
terior ao da consolidação e o 
eventual saldo devedor das 
modalidades de pagamento 
à vista, até o dia 29 de julho 
de 2016.

Contribuinte já pode 
parcelar as dívidas

PREVIDÊNCIA DO REFIS

Yolanda Fordelone
Agência Estado

Se um amigo te pedisse o 
cartão de crédito emprestado 
para fazer uma compra, você 
daria? E se fosse um familiar? 
Os pedidos são mais comuns 
do que se imagina: quase 40% 
dos consumidores brasileiros 
já pediram o nome empresta-
do para fazer compras no car-
tão de crédito. 

Na maioria das vezes 
(35,8%), para adquirir roupas. 
O dado faz parte de um levan-

tamento do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Entre os motivos mais comuns 
para ter pedido o nome em-
prestado, estão imprevistos e 
nome sujo na praça. 

O preocupante é que a 
maioria das compras não se 
voltou a algo essencial. Além de 
roupas, o nome emprestado foi 
usado para adquirir calçados 
(21,6%), celulares (17,7%) e 
brinquedos (14,5%). Item real-
mente necessário, as compras 

de supermercado (11%) apa-
receram somente em quinto 
lugar. A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
alerta que ao assumir a dívida 
de terceiros, por ingenuidade 
ou por uma simples gentileza, 
a pessoa passa a responder por 
todas as consequências finan-
ceiras e jurídicas da situação, 
caso o tomador do nome em-
prestado não consiga honrar o 
compromisso. 

Ou seja, se o amigo ou fa-
miliar não pagar a conta, quem 
paga o pato é você.

Emprestar o cartão poderá
resultar em nome sujo na praça

PESQUISA DO SPC BRASIL

Produtos que 
vêm obtendo 
melhor resultado 
são banana, 
trigo, café,
cacau, feijão e
batata-inglesa

Álvaro Campos
Agência Estado



Empresários Roberto 
Honorato Torres, Leonardo 
Carvalho, Antônio Moita e 
Chrys Vilhena, educadora 
Verônica Bezerra Galvão, 
Sras. Joventina Lacerda de 
Oliveira, Vera Lúcia Fran-
ca, Sofia Freitas e Eliane 
Andrade Neves Baptista, 
arquiteta Thelma Ramalho, 
professor de dança José 
Enoch, médico Carlos Can-
deia, boxeador Mesquita.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Almoço
O NOVO e 

charmoso espaço do 
restaurante Appe-
tito Trattoria será 
palco hoje de festivo 
almoço organizado 
por Roberta Aquino 
e Roziane Coelho, 
reunindo mulheres da 
sociedade para bons 
momentos de lazer e 
gastronomia.

O ambiente 
está lindo, com raros 
objetos garimpados 
por Adroaldo Gomes 
em antiquários e 
relíquias de sua 
antiga residência na 
Fazenda Boi Só.

“Pegamos o telefone que o 
menino fez com duas caixas 
de papelão e pedimos uma 
ligação com a infância”

“Ter um irmão é ter, para 
sempre, uma infância 
lembrada com segurança 
em outro coração”

MILLÔR FERNANDES TATI BERNARDI

    A empresária Alda Gouveia que, com a filha Renata comanda a franquia da Lacoste 
em João Pessoa, vai comemorar seu aniversário no próximo dia 27 com um badalado almoço 
na Pink Elefante, no  Altiplano.

Museu Natural
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho inaugurou, na úl-

tima terça-feira, a reforma do Museu de História Natural 
da cidade de Ingá, que recebeu investimentos de cerca de 
R$ 103 mil na recuperação e manutenção da obra.

O Museu é peça importante para atrair a visitação não 
só do seu espaço e registros históricos, mas também da 
famosa Pedra de Ingá.

   Felizes da vida estão José Waldomiro e Helena Ribeiro Coutinho com a colação 
de grau no curso de Arquitetura do Unipê da filha Alice Ribeiro Coutinho. A solenidade foi 
na última terça-feira no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Seminário

SERÁ realizado 
nos dias 23 a 25 de 
setembro na Chácara 
Porta da Fonde, no 
Município do Conde, o 
XVII Seminário de Yoga 
da Paraíba.

A promoção é da 
Associação de Yoga 
da Paraíba e maiores 
informações poderão 
ser obtidas no site 
www.seminariodeyoga.
com.br.
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  Será no dia 27 de agosto mais 
uma edição do McDia Feliz que anual-
mente beneficia projetos para a cura 
do câncer infantil e juvenil.
  A mobilização da campanha 
do Instituto Ronald McDonald,  na 
Paraíba é feita pela Associação Donos 
do Amanhã que já está vendendo os 
tíquetes do Big Mac nos restaurantes 
de João Pessoa e Campina Grande.

Cooperação mútua
OS DESEMBARGADORES Fred Coutinho e Oswaldo 

Trigueiro do Valle Filho apresentaram ao presidente do 
TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti proposta de con-
vênio de cooperação mútua visando resolver com maior 
celeridade problemas do cotidiano da justiça paraibana.

O convênio está envolvendo o Tribunal de Justiça da 
Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério 
Público Estadual.

FOTO: Kubi Pinheiro

Francis Pinheiro e Tânia Paranhos no Antiquarius, no Rio de Janeiro

FOTOS: Dalva Rocha

Irene Ribeiro, Vera Medeiros e Socorro Carvalho nos festejos da Feijunina

Zum Zum Zum

Mutirão
A SECRETARIA de 

Proteção e Defesa do 
Consumidor de Cabe-
delo vai promover nos 
dias 1 a 5 de agosto, 
o I Mutirão de Rene-
gociação de Débitos 
Escolares.

Para isso foram 
notificados 150 
responsáveis por 
alunos nas escolas QI 
Intermares, Instituto 
Educacional Pequeno 
Príncipe e Instituto Edu-
cacional Novo Caminho.

FOTO: Ednaldo Araújo

Desembargadores Fred Coutinho e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho apresentam convênio ao
presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti 

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados Roberto Honorato e Lisiane Claudino Honorato, ele é o 
aniversariante de hoje

Primeiro olhar

A JUÍZA Israela Pon-
tes, que atua na 1a Vara 
da Fazenda Pública e que 
deu à luz uma criança 
com alteração genética, 
está desenvolvendo o 
projeto “Primeiro Olhar” 
para acolher, informar e 
orientar mães e familiares 
de bebês com Síndrome 
de Down.

O projeto faz com 
que a equipe daquela 
Vara mantenha contato 
por telefone ou 
presencialmente nas ma-
ternidades com as mães 
e seus familiares, onde 
compartilha experiências 
e informações sobre o 
assunto.

Estimados Antônio Carneiro Arnaud e Tereza, ele tomou posse como 
membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano

As Leis da Justiça
O MUNDO está abalado por dezenas de conflitos 

e desafios como a questão do terrorismo, o Estado 
Islâmico, a guerra civil na Síria, a crise dos refugiados, 
a expansão militar da China, o desenvolvimento nuclear 
da Coreia do Norte, entre outros.

A análise deste cenário está abordada no novo livro 
do mestre japonês Ryuho Okawa, fundador do movi-
mento religioso “Happy Science” que acaba de chegar às 
livrarias pela editora IRH Press do Brasil, sob o título de  
“As Leis da Justiça”, onde ele prega que só a Justiça do 
Deus Supremo trará harmonia e poderá superar esses 
conflitos.

    O procurador paraibano Marcílio Franca fará amanhã na PUC Minas, uma conferência 
sobre o tema “Entre Canetas e Pincéis: o Diálogo entre o Direito Internacional e as Artes”. 
Será durante a 12a edição do Curso de Inverno de Direito Internacional de Belo Horizonte, 
onde também estarão presentes o ex-chanceler Celso Lafer e o juiz Bertram Schmitt, juiz 
do Tribunal Penal Internacional.

Espetáculo
MAIS de sete mil 

pessoas já passaram 
pelo Ronaldão para 
assistir ao espetáculo 
“Casa do Julgamento” 
com o tema “AIDS não 
precisa ser o seu fim”.

A peça, realizada 
pelos atores da Cia 
Abner já percorreu vários 
pontos da capital 
paraibana e estará em 
cartaz no Ronaldão 
até o próximo sábado.
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Mari Paraíba é cortada 
da seleção de vôlei que 
vai para as Olimpíadas

BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo de olho no Fortaleza

FotoS: Divulgação/Marcos Lima

Após enfrentar ontem o Ceará pela 
Copa do Brasil, Belo volta às atividades 
para compromisso no domingo

Esquecer a Copa do Brasil, por enquan-
to, e voltar a focar no Campeonato Brasileiro 
da Série C. É com este pensamento que os jo-
gadores do Botafogo se reapresentam hoje à 
tarde, no CT da Maravilha do Contorno, quan-
do darão início a preparação para o jogo con-
tra o Fortaleza, no próximo domingo, às 19 
horas, na Arena Castelão, na capital cearen-
se. Amanhã à tarde, o técnico Itamar Schulle 
vai comandar um coletivo apronto, e a saída 
para Fortaleza, será no sábado pela manhã. 
O clube permanecerá lá, após o jogo contra 
o Fortaleza, para enfrentar, na quarta-feira, o 
Ceará, no jogo de volta da Copa do Brasil.

A partida contra o Fortaleza está sendo 
encarada como uma decisão pelo Botafogo. 
É que uma vitória, significa terminar o pri-
meiro turno da competição na liderança do 
Grupo A. Com um empate, vai depender do 
resultado de outros jogos. Com uma derrota, 
fatalmente o Belo perderá a primeira coloca-
ção para o Fortaleza, e ainda poderá ser ultra-
passado pelo ABC.

O atacante Muller Fernandes, que che-
gou a ser liberado pela diretoria para fechar 
com um clube do Catar, foi reintegrado ao 
elenco, enquanto aguarda o desfecho das ne-
gociações. Ele inclusive foi relacionado para o 
jogo contra o Ceará, disputado ontem, e está 
confirmado para viajar à Fortaleza. Segundo 
o gerente executivo de futebol. Giovani Mar-
tineli, a proposta recebida pelo jogador é ir-
recusável, e o Botafogo vai liberar o atacante, 
assim que o negócio for concretizado. 

Sobre a contração de outro atacante para 
substituir Muller, Giovani disse que o clu-
be não está procurando no momento. “Nós 
quando trouxemos Danielzinho e Rodrigo 
Silva, já contávamos com a possibilidade de 
perder um atleta para o setor, e por isto, não 
será necessária a contratação no momento”, 
disse o dirigente. Além de Muller, o Belo tem 
ainda os atacantes Pingo, Rodrigo Silva, An-
drezinho e Carlinhos.

A CBF já definiu o trio de arbitragem 
para o jogo de domingo em Fortaleza. Célio 
Amorim será o árbitro central, auxiliado por 
Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira, 
todos de Santa Catarina.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A torcida do Sousa e o técnico Ta-
zinho receberam um presente do De-
partamento Médico, às vésperas de 
decidir uma vaga para a próxima fase 
do Campeonato Brasileiro da Série 
D. O zagueiro Diogo e o volante Gil 
Pernambucano, que estavam pratica-
mente descartados da partida contra o 
Globo, no próximo domingo, no Está-
dio Barretão, em Ceará Mirim, podem 
ser relacionados para a partida. Diogo 
já estar inclusive treinando com o res-
tante do grupo, normalmente. Mas, o 
volante Gil Pernambucano ainda está 
treinando em separado.

A notícia foi recebida com muita 
alegria e esperança, pelo técnico Ta-
zinho, que espera contar com os jo-
gadores, para a partida de domingo. 

“São jogadores experientes e talento-
sos, que fazem falta a qualquer time. 
O Diogo tem uma boa estatura e im-
pulsão, e pode ser bastante útil nas jo-
gadas de bola parada na área, um dos 
pontos fracos do nosso time”, disse 
Tazinho.

Com 9 pontos e na segunda colo-
cação, o Sousa precisa vencer o líder 
Globo, para terminar em primeiro no 
grupo, e conquistar a vaga para a pró-
xima fase da competição, sem a neces-
sidade de torcer por outro resultado. 
Em caso de empate, o Globo termina 
em primeiro, e o Sousa vai disputar a 
segunda fase com o América, que tem 
7 pontos, e vai enfrentar o lanterna 
Galícia.

Ontem, ficou decidida a logísti-

ca do Sousa para este jogo decisivo 
contra o Globo, em Ceará Mirim. A 
equipe volta a treinar hoje nos dois 
expedientes, e amanhã, fará um 
coletivo apronto, pela manhã, e à 
tarde seguirá para o Rio Grande do 
Norte.

Para o presidente do Dinossauro, 
Aldeone Abrantes, o momento vivido 
pelo clube é muito bom e todo mundo 
está motivado para conseguir a classifi-
cação. “O ambiente, depois destas três 
vitórias seguidas, é de muita confiança 
e otimismo. Todos sabem do nível do 
adversário que vamos enfrentar. Mas, 
temos capacidade de surpreender, e 
vamos para lá com este pensamento, a 
classificação para a próxima fase”, dis-
se o dirigente. (IM)

Sousa ganha reforços para jogo com o Globo-RN
SÉRIE D

Na última partida, 
no Marizão, o Sousa 
venceu de virada o 
América-PE e ficou 
perto da classificação

A equipe 
botafoguense se 
reapresenta hoje 
para jogo contra 

o Fortaleza, 
última das 

partidas de ida



Atletismo Sub-20 do Brasil 
disputa Mundial na Polônia
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Seleção conta com 
12 atletas; embarque 
aconteceu ontem

A Seleção Brasileira de 
Atletismo que disputará o 
Campeonato Mundial Sub-
20 de Bydgoszcz, na Polônia, 
de 19 a 24 deste mês, viajou 
ontem para a Europa. A dele-
gação seguiu, via Amsterdã, 
no voo KL 0792, da KLM, que 
teve decolagem programada 
para as 19h15, no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
em Cumbica, na Grande São 
Paulo.

O Brasil conta com 12 
atletas no Mundial (11 ho-
mens e uma mulher). Além 
dos que conseguiram os ín-
dices exigidos nas provas 
individuais, a CBAt leva mais 
três velocistas para compor a 
equipe masculina do reveza-
mento 4x100 m.

Pelo Ranking da IAAF da 
categoria, o destaque é o pa-
ranaense Mikael Antônio de 
Jesus, de 18 anos. Ele ocupa 
a segunda colocação na lis-
ta dos 400 m com barreiras, 
com 49.62, tempo obtido na 
conquista da medalha de 
prata no Campeonato Ibe-
ro-Americano Caixa de Atle-
tismo, disputado em maio, 
no Estádio Olímpico do En-
genhão, no Rio de Janeiro. O 
brasileiro só é superado pelo 
jamaicano Jaheel Hydel, que 
tem 48.81, marca obtida na 
sua qualificação para a Olim-
píada do Rio, no início de ju-
lho, em Kingston.

O carioca Derick Silva 
e o paulista Paulo André de 
Oliveira são outros atletas 
de destaque da equipe. Os 
dois foram finalistas no ano 
passado nos 100 m do Cam-
peonato Mundial de Menores 
(Sub-18) de Cáli, na Colôm-
bia. Derick ganhou a meda-
lha de prata. No Ranking da 
IAAF de 2016, Paulo André 
está em 12º nos 100 m, com 
10.26 (0.1), e em 18º nos 200 
m, com 20.75 (1.6).

FotoS: Divulgação

Em Bydgoszcz, o treina-
dor-chefe é João Paulo Alves 
da Cunha, com os técnicos 
Luciana Alves dos Santos, 
Paulo Servo Costa e Paulo Ce-
sar da Costa. Também fazem 
parte da delegação a médica 
Nathalia Carvalho de Figuei-
redo e o fisioterapeuta An-
derson Eloi de Oliveira.

Só não embarcaram em 
Cumbica ontem o velocista 

Vinicius Rocha de Moraes e 
o técnico Paulo Cesar da Cos-
ta, que estão em Trabzon, na 
Turquia, nos Jogos Mundiais 
Escolares. Eles seguem de lá 
na segunda-feira (18) para a 
Polônia.

No último Mundial da ca-
tegoria, disputado em 2014, 
em Eugene, nos Estados Uni-
dos, o Brasil conquistou duas 
medalhas: ouro com Izabela 

Rodrigues no lançamento do 
disco e bronze com Mateus 
Sá no salto triplo.

A delegação participa do 
Campeonato Mundial Sub-20 
com recursos do Programa 
Caixa de Seleções, organiza-
do pela Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt), 
que tem a Caixa Econômica 
Federal, como patrocinadora 
máster.

Mikael Antônio de Jesus é o segundo melhor do mundo na prova dos 400m com barreiras

Ciclista olímpica paga ao próprio treinador
Principal nome do Bra-

sil no ciclismo mountain 
bike, Raiza Goulão buscará, 
no Rio de Janeiro, a melhor 
colocação do País em Jogos 
Olímpicos. Atual número 13 
do ranking mundial, ela paga 
o salário do treinador, o ho-
landês Tjeerd de Vries, consi-
derado um dos principais do 
mundo. Em coletiva realizada 
em São Paulo na última terça-
feira, ela explicou como “ne-
gociou” com o holandês:

“Eu cheguei para con-
versar com ele, não foi nada 
através de confederação, é 
investimento pessoal, sai do 
meu bolso. Eu tive oportu-
nidade de conhecê-lo na Eu-
ropa, durante uma série de 
competições. Aí, eu pagava 
a viagem para mim e come-
cei a pagar para ele também, 
ele ia junto comigo. Ele foi, 
vários anos, técnico da dele-
gação da Holanda”, explicou 
a atleta, que disputará sua 
primeira Olimpíada.

O melhor resultado da 
história do País na modalida-
de é a 18ª posição de Jaqueline 
Mourão nos Jogos de Atenas 

RAIZA GOULÃO

2004. Já Raiza está evoluindo. 
Foi 23ª no Campeonato Mun-
dial, disputado no começo do 
mês na República Tcheca. Na 
etapa da França da Copa do 
Mundo, em La Bresse, ela foi 
17ª, que lhe rendeu pontos 
para subir no ranking e assu-

mir a 13ª posição. Em abril, 
ela foi prata no Campeonato 
Pan-Americano. Essa melhora 
com relação ao ano passado, 
foi quinta colocada, por exem-
plo, nos Jogos Pan-America-
nos de Toronto em julho, ela 
dá ao novo técnico:

“A partir do momento 
que eu tive contato com ele, 
eu tive uma melhora de re-
sultado. Eu tive uma base 
boa aqui no Brasil, mas co-
mecei a ficar estagnada. A 
experiência que ele passa é 
muito forte”, afirmou. 

Ao lado do pai e do técnico holandês, a melhor do Brasil no ciclismo, Raiza Goulão, diz acreditar na vitória

Uma recepção ins-
piradora esperava os 
judocas olímpicos no 
dojô do Centro de Trei-
namento da CBJ em 
Lauro de Freitas, na 
tarde da última terça-
feira. Cerca de 50 alu-
nos do Projeto Avança 
Judô, promovido pela 
CBJ, receberam a sele-
ção no tatame com sor-
risos contidos e olhares 
curiosos ao verem de 
pertinho seus maiores 
ídolos no esporte. 

Antes do treino, 
todos posaram para 
fotos registrando o 
momento que ficará 
para sempre na memó-
ria dessas crianças. 

A Seleção Olímpica 
permanecerá na Bahia 
até o próximo sábado 
realizando treinamen-
tos diários no Centro 
de Treinamento da CBJ 
em Lauro de Freitas. 

Sarah Menezes, 
Erika Miranda, Rafae-
la Silva, Mariana Silva, 
Maria Portela, Mayra 
Aguiar, Maria Suelen 
Altheman, Felipe Kita-
dai, Charles Chibana, 
Alex Pombo, Victor 
Penalber, Tiago Cami-
lo, Rafael Buzacarini 
e Rafael Silva parti-
cipam da ação junto 
com mais 48 judocas 
de apoio para o treina-
mento.

Crianças vivem momentos de 
fama com Seleção de Judô

NA BAHIA

Os judocas olímpicos foram recepcionados pelas crianças

 A Seleção Brasileira 
de Saltos Ornamentais se 
encontra em Bolzano, na 
Itália, onde disputará a 
etapa italiana do Grand 
Prix da modalidade, com-
petição anual do calendá-
rio da Federação Interna-
cional de Natação (FINA). 
O campeonato será dis-
putado no próximo final 
de semana, de sexta-feira 
a domingo, e a única au-
sência entre os brasilei-
ros classificados para os 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro  será César Castro, 
especializado no trampo-
lim de 3 metros, e que vive 
nos Estados Unidos. Esta 
é a última competição dos 
saltadores brasileiros an-
tes das Olimpíadas.

Na volta, os brasilei-
ros continuarão a treinar 
separadamente, entre o 
Rio de Janeiro e o Distri-
to Federal. No Rio, trei-
nam no Parque Aquático 
do Fluminense Clube, as 
atletas Juliana Veloso, 
Tammy Galera, Ingrid de 
Oliveira, Luiz Felipe Ou-
terelo, Ian Mattos e Gio-
vanna Pedroso. Eles serão 
os primeiros nadadores 
aquáticos a entrarem na 
Vila Olímpica, a partir de 
24 deste mês. César Cas-
tro, que chega ao Brasil no 
próximo dia 23, Hugo Pa-
risi e Jackson Rondinelli 
farão a preparação final 
no Centro de Excelência 

de Saltos Ornamentais da 
Universidade de Brasília 
(UnB). A entrada do trio 
na Vila Olímpica será no 
dia 31/07.

Polo Aquático
Os novos valores do 

polo aquático brasileiro 
se encontram em Edmon-
ton, capital da província 
de Alberta, no Canadá, 
onde disputarão o Pan-A-
mericano Junior (Sub-19) 
da modalidade, tanto no 
feminino como no mascu-
lino. O campeonato, orga-
nizado pela UANA, come-
ça hoje e vai até o próximo 
dia 21, com a participação 
de sete seleções masculi-
nas e cinco femininas. 

No torneio masculi-
no, os brasileiros enfren-
tarão em pontos corridos, 
as equipes dos Estados 
Unidos, Argentina, Cana-
dá, Colômbia, Porto Rico 
e Trinidad & Tobago. No 
feminino, os adversários 
brasileiros serão Canadá, 
Porto Rico, Trinidad & 
Tobago e Estados Unidos. 
Depois, os quatro melho-
res disputarão semifinais 
em busca das medalhas. 

A Seleção Brasileira 
Masculina estreia hoje 
contra a arquirrival Ar-
gentina, a partir das 
17h20, de Brasília. Já o 
time feminino enfrenta 
as anfitriãs canadenses, 
também hoje, às 22h20.

Brasileiros participam 
de etapa do Grand Prix

SALTOS ORNAMENTAIS



Empate complica o Palmeiras
BRASILEIRO SÉRIE A
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Verdão ficou no 1 a 1 com 
o Santos e viu o Timão 
se aproximar do líder

FotoS: Divulgação

Em dia de recorde de 
público no Allianz Parque - 
mais de 40 mil pessoas esti-
veram presentes no estádio 
-, o Palmeiras perdeu o 100% 
de aproveitamento em casa 
ao empatar por 1 a 1 diante 
do Santos na noite da última 
terça-feira, pela 14ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Mina abriu o marcador, en-
quanto Gabriel deixou tudo 
igual. Apesar do empate, o 
Palmeiras continua na lide-
rança da competição com 29 
pontos, mas vê a diferença 
para o vice-líder Corinthians 
cair apenas para um. O Grê-
mio vem com 27, e o Santos 
retorna ao G4 com 23, mes-
ma pontuação do Atlético
-PR, que perde no saldo de 
gols, 11 a 2.

O Palmeiras entrou em 
campo sem seus principais 
destaques - Gabriel Jesus e 
Róger Guedes (suspensos) 
-, mas não mudou o forma-
to de atuar. O time por si só 
estava mais pesado com Bar-
rios e Erik, porém, continuou 
sendo fulminante, tanto que 
abriu o marcador logo ao 
seis minutos. Após cobrança 
de escanteio de Dudu, Yerry 
Mina subiu sozinho para tes-
tar firme para o gol.

O time da casa era me-
lhor, mas sofreu com as le-
sões. Logo no primeiro tem-
po, Cuca foi obrigado a sacar 
Mina e Moisés. O colombia-
no, inclusive, deixou o campo 
chorando. O Santos aprovei-
tou a falta de entrosamento 
do rival - Arouca entrou após 
um longo período se recupe-
rando - para crescer na parti-
da. Victor Bueno arriscou de 
longe, e a bola passou rente à 
trave de Fernando Prass.

O Santos teve a posse de 
bola nos primeiros 45 minu-
tos, mas foi o Palmeiras que 
por pouco não marcou o se-
gundo. Barrios saiu na cara 
de Vanderlei, e chutou para 
fora. A resposta veio com 
Rodrigão. Após cruzamento 
de Lucas Lima, a defesa do 
time da casa falhou e o ata-
cante não alcançou a bola 

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1o Palmeiras-SP 29 14 9 2 3 30 14 16

2o Corinthians-SP 28 14 9 1 4 24 10 14 

3o Grêmio-RS 27 14 8 3 3 23 15 8 

4o Santos-SP 23 14 7 2 5 24 13 11 

5o Atlético-PR 23 14 7 2 5 16 14 2 

6o Flamengo-RJ 23 14 7 2 5 15 15 0 

7o Ponte Preta-SP 23 14 7 2 5 17 20 -3 

8o São Paulo-SP 21 14 6 3 5 15 13 2 

9o Internacional-RS 20 14 6 2 6 15 13 2 

10o Atlético-MG-MG 20 14 5 5 4 22 22 0 

11o Fluminense-RJ 18 14 4 6 4 13 15 -2 

12o Vitória-BA 18 14 4 6 4 17 20 -3 

13o Chapecoense-SC 18 14 4 6 4 20 25 -5 

14o Botafogo-RJ 16 14 4 4 6 16 21 -5 

15o Cruzeiro-MG 15 14 4 3 7 18 23 -5 

16o Coritiba-PR 15 14 3 6 5 15 18 -3 

17o Figueirense-SC 15 14 3 6 5 12 17 -5 

18o Santa Cruz-PE 14 14 4 2 8 16 20 -4 

19o Sport-PE 12 14 3 3 8 19 24 -5 

20o América-MG 8 14 2 2 10 9 24 -15 

 Últimos jogos
Coritiba-PR 0x0 Botafogo-RJ

Chapecoense-SC 0x2 Corinthians-SP

Ponte Preta-SP 2x1 Sport-PE

Flamengo-RJ 2x0 Atlético-MG-MG

Grêmio-RS 2x1Figueirense-SC

São Paulo-SP 3x0 América-MG

Santa Cruz-PE 1x0 Internacional-RS

Vitória-BA 0x0 Fluminense-RJ

Cruzeiro-MG 0x3 Atlético-PR

Palmeiras-SP 1x1 Santos-SP 

 Próximos jogos
Botafogo-RJ x Flamengo-RJ

Santos-SP x Ponte Preta-SP

América-MG x Santa Cruz-PE

Fluminense-RJ x Cruzeiro-MG

Corinthians-SP x São Paulo-SP

Internacional-RS x Palmeiras-SP

Atlético-PR x Vitória-BA

Figueirense-SC x Chapecoense-SC

Sport-PE x Grêmio-RS

Atlético-PR x Coritiba-PR

para empurrar para o gol.
No segundo tempo, o 

Palmeiras começou no abafa 
e quase fez o segundo. Dudu 
lançou Erik, que chutou para 
defesa de Vanderlei. O Santos, 
porém, foi mais eficaz e dei-
xou tudo igual aos dez minu-
tos. Gabriel pegou na direita 
e arriscou. A bola bateu no 
pé do Vitor Hugo e enganou o 
goleiro Fernando Prass.

O gol animou o time san-
tista que foi para cima e des-
perdiçou boas chances de 
virar. Thiago Maia, na marca 
do pênalti, recebeu sozinho, 
mas isolou. Pelo lado do Pal-
meiras, Dudu fintou duas 
vezes o zagueiro adversário 

antes de chutar fraco nas 
mãos de Vanderlei.

Os minutos finais foram 
de apreensão por parte dos 
palmeirenses. O Santos foi 
para cima, enquanto o Verdão 
se segurou como podia. Lean-
dro Pereira, porém, foi quem 
teve a chance de fazer o gol 
da vitória, mas de peito facili-
tou e muito a vida do goleiro 
santista. Na próxima rodada, 
o Santos enfrenta a Ponte 
Preta no sábado, às 18h30, 
na Vila Belmiro. No domingo, 
às 16h, o Palmeiras visita o 
Internacional no Beira-Rio.

Desatenção
Dorival Júnior teve de 

chamar a atenção dos joga-
dores do Santos no intervalo 
para evitar mais uma derrota 
diante do Palmeiras. Acordou 
o time com sua chacoalhada 
e espera que, daqui para a 
frente, a equipe não deixe o 
ritmo cair para se candidatar 
ao título do Campeonato Bra-
sileiro. “Se mantermos essa 
postura, nos canditaremos. 
Do contrário ficaremos no 
meio do caminho”, afirmou, 
mandando uma mensagem 
para os jogadores. “Temos de 
assumir uma condição, o San-
tos tem jogado bem, exceção 
dos jogos com o Corinthians e 
o Inter, nos quais fomos muito 
abaixo, do restante o time vem 

bem e merecendo resultados”.
Lamentou, contudo, a 

falta de uma melhor ponta-
ria na hora de decidir o jogo 
diante do Palmeiras. “Seriam 
dois pontos muito impor-
tantes a mais, que daria a 
possibilidade melhorada de 
botar pressão nas equipes da 
frente. Mas o caminho é esse, 
com paciência, trabalho e de-
terminação. O Santos vem fa-
zendo por merecer”.

Não que fosse desmere-
cer o ponto conquistado. Ao 
contrário, ele foi festejado 
pelo treinador, que já vislum-
bra uma arrancada na reta 
final. “Esses pontos somados 
poderão ser um diferencial 

até o momento de uma arran-
cada na hora certa”.

Dorival Júnior ficou as-
sustado com o início ruim do 
Santos e promete conversar 
com o grupo antes do con-
fronto de sábado, diante da 
Ponte Preta. O time não pode 
repetir os erros, já que em 
casa o técnico não admite o 
desperdício de pontos.

“Erramos muitos pas-
ses pelo mau início que 
tivemos. A insegurança 
gerada nas jogadas marca-
das, isso dificultou. Foi uma 
margem de erro muito alta 
do nosso time, esse é o pon-
to mais negativo do jogo”, 
completou o treinador.

Apesar do desempenho considerado fraco, a equipe do Santos conseguiu um merecido empate

Já o líder Palmeiras desperdiçou a chance de avançar ainda mais na classificação do Brasileirão

Um dos maiores jogadores da 
história do Internacional, Paulo Ro-
berto Falcão retorna ao clube colo-
rado para assumir o comando téc-
nico da equipe. Na noite da última 
terça-feira, em um encontro com o 
presidente Vitório Piffero em Porto 
Alegre, aceitou o convite para a sua 
terceira passagem pelo clube como 
treinador. Falcão foi apresentado 
ontem, às 14 horas, no estádio Bei-
ra-Rio. Na sequência, inicia seu tra-
balho em campo com o elenco.

Falcão assinou contrato por um 
ano, até o final de junho de 2017. 
Nas suas duas primeiras passagens, 
comandou o Internacional por 33 
partidas e conquistou o título do 
Campeonato Gaúcho de 2011 - na 
ocasião, derrotou o Grêmio de Re-
nato Gaúcho, ídolo tricolor, em ple-
no estádio Olímpico. Pouco tempo 
depois, na mesma temporada, foi 
demitido e agora retorna ao clube 
de coração.

Neste meio tempo, de 2011 até 
2016, treinou o Bahia em 2012 e fi-
cou sem trabalhar até 2015, quan-

do aceitou o desafio de comandar 
Sport. Foi demitido do clube per-
nambucano em março após perder 
a decisão estadual para o Santa 
Cruz e cair nas semifinais da Copa 
do Nordeste para o Campinense, 
da Paraíba.

O clube colorado não vive boa 
fase no atual Campeonato Brasilei-
ro. Depois de liderar por algumas 
rodadas no início da competição, o 
Internacional entrou em queda li-
vre e perdeu cinco das últimas seis 
partidas, sendo quatro derrotas de 
forma consecutiva. O revés do últi-
mo domingo contra o Santa Cruz, 
no Recife, foi a gota d´água para o 
técnico Argel Fucks, demitido ain-
da em Pernambuco.

Antes do acerto com Falcão, a 
diretoria do Internacional sondou 
Mano Menezes, recentemente de-
mitido do Shandong Luneng, da 
China, mas o ex-treinador da Sele-
ção Brasileira declinou do convite. 
Outros nomes sondados eram os 
de Abel Braga e Vanderlei Luxem-
burgo.

Paulo Roberto Falcão volta a assumir o Inter-RS pela terceira vez
NOVO COMANDANTE

Falcão foi apresentado 
ontem e tem contrato 
até julho do próximo 
ano com o colorado
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CORTADA DA SELEÇÃO

Mari Paraíba 
está fora das 
Olimpíadas 

Mari Paraíba foi cortada do 
grupo da seleção brasileira fe-
minina de vôlei que irá aos Jo-
gos Olímpicos do Rio, em agosto. 
Campeã do Grand Prix no último 
domingo, quando o brasil bateu 
os Estados Unidos por 3 sets a 2 
na decisão, em bangcoc, na Tai-
lândia, a jogadora não chegou a 
entrar em quadra na fase final da 
competição. A ponteira já era tida 

como uma opção de emergência 
para o técnico José Roberto 

Guimarães, que acabou de-
finindo Natália, Jaqueline, 

fernanda Garay e Gabi 
como jogadoras desta 

posição para a Olim-
píada.

Quando fez 
uma convocação 
inicial de 19 joga-

doras para a sele-
ção, no último dia 4 de 

abril, o treinador já havia 
adiantado que Mari foi cha-

mada principalmente por causa 
da incerteza sobre a situação de 
Jaqueline, que então se recupe-
rava de um problema pulmonar. 
A jogadora, porém, provou estar 
bem ao brilhar na campanha do 
título do Grand Prix e assegurou 
vaga no Rio-2016.

Ao comentar o seu corte da 
seleção, confirmado na noite da 
última terça-feira, Mari Paraíba 
mostrou que já estava preparada 
para o mesmo e agradeceu por 

ter sido ao menos chamada ante-
riormente como uma alternativa 
para compor o time olímpico, que 
ainda não foi totalmente definido 
e será formado por 12 jogadoras.

“Aprendi a conviver com 
tudo que o esporte e a vida de 
atleta me reservam, inclusive 
com as notícias, que às vezes não 
são as melhores, mas que me tra-
zem sempre o sentimento de gra-
tidão. Hoje volto da seleção com 
a notícia do meu corte para as 
Olimpíadas, mas sinto meu cora-
ção em paz e grato por saber que, 
mesmo não indo, me sinto parte 
de tudo isso, e vou torcer com a 
mesma intensidade que entro em 
quadra para que o brasil chegue 
ao lugar mais alto do pódio”, es-
creveu Mari Paraíba, por meio de 
uma publicação em sua página no 
Instagram.

Em seguida, ela completou: 
“Diante disso, só tenho a agrade-
cer. Obrigada a todas as meninas 
da seleção, minhas companhei-
ras de equipe, viagens, treinos, 
risadas, angústias, que compar-
tilharam comigo de forma tão 
intensa esses momentos mais do 
que valiosos… Além delas, meu 
agradecimento especial à toda a 
comissão técnica, que confiou em 
mim e me escolheu como opção 
para representar o País e o espor-
te brasileiro nesse tempo. foram 
momentos preciosos de grande 
aprendizado e conquistas espe-
ciais. Desejo toda sorte do mun-
do a todos(as) e que Deus possa 
abençoar nosso brasil com mais 
esse ouro olímpico”.

A equipe masculina Sub-15 da 
Ansef, de João Pessoa, vai represen-
tar a Paraíba na 20a edição do Encon-
tro Sul-Americano de Basquete, que 
ocorrerá em Novo Hamburgo, no Rio 
Grande do Sul, entre os dias 17 des-
se mês e cinco de agosto. A disputa 
da categoria, no entanto, começa no 
dia 24 e vai até o dia 29. O evento 
representa o maior campeonato de 
basquete da América Latina.

Antes da competição no Sul do 
País, os meninos da Ansef disputaram 
as finais do Campeonato Paraibano 
realizado no último fim de semana e 
conquistaram o primeiro lugar, totali-
zando, assim, três títulos. A decisão do 
estadual serviu de preparação para o 
time, que é comandado pela técnica 
Janaína Chianca e pelo assistente Fá-
bio Oliveira.

Segundo Janaína, a equipe é for-
mada por 13 integrantes que treinam 
juntos há dois anos e desenvolveram 
uma boa participação na edição an-
terior do Encontro Sul-Americano, 
quando jogaram na categoria Sub-14.  
“Apesar de ser um time novo, temos 
uma base muito boa e já participamos 
de várias competições. Com a expe-
riência do ano passado, tenho certeza 
que faremos uma ótima colocação nes-
se campeonato”, afirmou.

Ansef representa a PB no Sul-Americano de Basquete
CATEGORIA SUB-15

A técnica ainda declarou que a 
equipe é bastante equilibrada e que o 
destaque é para o conjunto como todo, 
promovendo assim uma ótima base ao 
time. Além dos clubes brasileiros mais 
importantes, o evento contará também 
com equipes de outros países, como as 
do Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas, 
para Janaína, os principais oponentes 
são o Flamengo (campeão Sub-14/2015) 

e Rio Tijuca (campeão Sub-15).
“Nossas expectativas são as me-

lhores possíveis porque estamos equi-
parados aos melhores times de base 
do Brasil. A tendência não poderia ser 
outra, senão alcançarmos melhores 
resultados. Não existe apenas um ad-
versário forte, todos são bons e esta-
mos cada vez mais preparados”, con-
cluiu Chianca.

O Encontro Sul-Americano de Bas-
quete começou a ser disputado em 
1992 com o nome Sul-Americano de 
Basquete Mini. A ideia inicial, e que 
se mantém até hoje, era contemplar 
os atletas das categorias de base que, 
em seus estados, têm poucas disputas 
oficiais e competitivas.

Para tornar o evento Sul-Ameri-
cano, uma parceria com o Comitê Pa-
raguaio de Basquete foi firmado, tra-
zendo assim, os países vizinhos para a 
competição. O mês de julho também 
foi escolhido de propósito, pois é o pe-
ríodo de férias escolares, o que facilita 
a permanência das equipes por pelo 
menos uma semana nos jogos.

O basquete paraibano tem cresci-
do muito nos últimos anos no Estado e, 
muitos desses garotos, que disputam 
pela segunda vez esse campeonato, 
estarão, este ano, competindo a etapa 
nacional dos Jogos da Juventude.

Por outro lado, o basquete da 
Escolinha da Ansef-PB tem se creden-
ciado e notabilizado no Estado como 
sendo grande na revelação de talen-
tos. O grupo, que possui um entrosa-
mento perfeito, já que há dois anos 
vem jogando em conjunto, tem rece-
bido elogios das mais variadas cama-
das sociais esportivas da sociedade, 
principalmente de treinadores e de 
admiradores do basquete.

A equipe chega à competição pela segunda vez com mais experiência e disposta ao título

Adrizzia Silva
Especial para A União

José Roberto Guimarães, do 
Vôlei, disse que a atleta era 
apenas uma emergência
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CPF/CNPJ....: 092500204-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         36.977,83
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 038886
Responsavel.: KENIA THEGEANE ARAUJO DANTAS
CPF/CNPJ....: 044685124-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039443
Responsavel.: PANIFICADORA E COMERCIO DOCE 
PAO E
CPF/CNPJ....: 022731351/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            514,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039565
Responsavel.: ROBSON MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 061305944-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            631,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038918
Responsavel.: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS 
CABRA
CPF/CNPJ....: 602173084-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         23.389,20
Apresentante: AGU-PROCURADORIA DA UNIAO 
NA PARAIB
Protocolo...: 2016 - 038880
Responsavel.: SINGULAR CONSTRUTORA E ADMI-
NISTRADO
CPF/CNPJ....: 014216922/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039570
Responsavel.: TARSO DE MATOS SOARES ME
CPF/CNPJ....: 011924292/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039462
Responsavel.: VIA SENSUAL COMERCIO DE CON-
FECES RE
CPF/CNPJ....: 022956905/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.302,88
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039507
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,  14/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

 Responsavel.: ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ....: 015025423/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039315
Responsavel.: AG LTDA
CPF/CNPJ....: 018522358/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.190,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038898
Responsavel.: ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO 
NOVAIS G
CPF/CNPJ....: 055680544-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039555
Responsavel.: CDA CONSTRUCAO CIVIL E LOCA-
COES LTD
CPF/CNPJ....: 004850468/0002-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         55.000,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039472
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.181,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039407
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013025431/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.759,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039619
Responsavel.: EMILIA VITORIA DE ALBUQUERQUE 
LUSTO
CPF/CNPJ....: 380384554-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.584,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039956
Responsavel.: ERIVALDO BEZERRA CAVALCANTI 
NETO
CPF/CNPJ....: 072000144-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.343,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040041
Responsavel.: JOSE IRENILDO ALVES GOUVEIA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: MOISÉIS NUNES BIANO – ITEM 12 
OBJETO: Contratação de motorista de ônibus para prestação de serviços junto a Secretaria de 

Educação, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DE LACERDA – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de Técnico em enfermagem para prestação de serviços junto ao SAMU, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: FRANCISCO SABINO SOBRINHO – ITEM 12 
OBJETO: Contratação de motorista de ônibus para prestação de serviços junto a Secretaria de 

Educação, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA – ITEM 12 
OBJETO: Contratação de motorista de ônibus para prestação de serviços junto a Secretaria de 

Educação, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: ANTONIO NETO LOPES – ITEM 02 
OBJETO: Contratação de motorista/condutor socorrista para prestação de serviços junto ao 

SAMU, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito 

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços 
nº 00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: FRANCISCA REGANE BARBOSA – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de técnico em enfermagem para prestação de serviços junto ao SAMU, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: DAIANA BATISTA – ITEM 07 
OBJETO: Contratação de fisioterapeuta para prestação de serviços junto a Secretária de Saúde,  

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  7.200,00  (sete mil e duzentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: BARRETO MELO – ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA – ITEM 09 
OBJETO: Contratação de advogada para prestação de serviços junto a Secretaria de adminis-

tração, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e Secretaria de Ação de Desenvolvimento Humano 
e Cidadania, na sede do município.

VALOR MENSAL R$:  1.500,00  (hum mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL R$:  9.000,00  (nove mil reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a SERVIÇOS DE PA-
VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. Recursos: Próprios. Data de abertura: 29/07/2016 às 
13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 13/07/2016. Crystiane 
Gomes Bezerra-Presidente-CPL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/PB. INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: 
Classificação e Julgamento das Propostas: Data da Abertura: 09/08/2016 – Horário: 09:00 Horas. 
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, Rua José Rosas, Nº. 426, 
Centro, Manaíra/PB. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução 
nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos 
na Prefeitura Municipal de Manaíra-PB, através de sua Comissão de Licitação.

Manaíra-PB, 13 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Julho de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 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, 13 de Julho de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

WALESSANDRO DE CARVALHO GONÇALVES, 037.020.264-36 torna público que recebeu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
de N° 171/2016 para Construção de um imóvel residencial unifamiliar Situado no Condomínio Bosque 
de intermares, Q – H, L - 216 conforme processo 2016.000812.

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

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 AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 

00030/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA – ITEM 01 
OBJETO: Contratação de enfermeira para prestação de serviços junto ao SAMU, na sede do 

município.
VALOR  MENSAL R$:  1.800,00  (hum mil e oitocentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  10.800,00  (dez mil e oitocentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MARIA APARECIDA BRILHANTE – ITEM 04 
OBJETO: Contratação de técnica em enfermagem para prestação de serviços junto ao PSF 

do sítio Riacho Verde.
VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  7.200,00  (sete mil e duzentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LUCIMÔNICA OLIVEIRA SOUSA – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de técnica em enfermagem para prestação de serviços junto ao SAMU, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA – ITEM 01 
OBJETO: Contratação de enfermeira para prestação de serviços junto ao SAMU, na sede do 

município.
VALOR  MENSAL R$:  2.500,00  (dois mil e quinhentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  15.000,00  (quinze mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: JURANDI MEDEIROS DE ARAÚJO MELO – ITEM 02 
OBJETO: Contratação de motorista/condutor socorrista para prestação de serviços junto ao 

SAMU, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: RENATA MONTEIRO DE LACERDA – ITEM 05 
OBJETO: Contratação de médica Dermatologista para prestação de serviços junto a Unidade 

de Saúde José Paulino de Sousa, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  3.800,00  (três mil e oitocentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  22.800,00  (vinte e dois mil e oitocentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: SHIRLENE SOARE DA SILVA – ITEM 08 
OBJETO: Contratação de assistente social para prestação de serviços junto ao NASF, na sede 

do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  7.200,00  (sete mil e duzentos reais).
RAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: RAYANE PEREIRA BARBOSA – ITEM 10 
OBJETO: Contratação de educador físico para prestação de serviços junto a Academia de 

Saúde, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  7.200,00  (sete mil e duzentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: IZABEL LOURENCIO DA SILVA – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de técnico em enfermagem para prestação de serviços junto ao SAMU, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil  reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: REGINALDO MATIAS LEITE – ITEM 02 
OBJETO: Contratação de motorista/condutor socorrista para prestação de serviços junto ao 

SAMU, na sede do município..
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: FRANCISCO ELHIUVAN DE SOUSA– ITEM 12 
OBJETO: Contratação de motorista de ônibus para prestação de serviços junto a Secretaria de 

Educação, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.000,00  (hum mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  6.000,00  (seis mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00030/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: JOÃO SOARES LEITE NETO – ITEM 06 
OBJETO: Contratação de farmacêutico para prestação de serviços junto a Farmácia Básica,  

na sede do Município de Aguiar.
VALOR  MENSAL R$:  1.600,00  (hum mil e seiscentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  9.600,00  (nove mil e seiscentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Julho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.006/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 02 de agosto de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA DE PEDESTRE, QUADRA DE 
AREIA, PARQUE INFANTIL E COBERTURA DO CANAL EM PLACA PREMOLDADA, NO BAIRRO 
JEREMIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e 
obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 08 de julho de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do Mu-

nicípio de Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - Valor: R$ 406.733,26. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 12 de Julho de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00028/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00028/2016, 
que objetiva: Contratação da atração artística “MÁRCIA FELLIPE & FORRÓ DA CURTIÇÃO” para 
se apresentar em praça pública, por ocasião da FESTA DE SANTANA, no dia 01 de Agosto de 
2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JORDÃO SOUZA 
DE OLIVEIRA - R$ 45.000,00. Itapororoca - PB, 13 de Julho de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de Serviços de confecção de PRÓTESE DENTÁRIA para atender população do município 
de Cuitegi, que necessita de reabilitação oral e que são atendidas nas Unidades Básicas da Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 12 de Julho de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 012/2016.
A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO no uso de suas atribuições 

Torna Público para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interes-
sar que não houve interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNI-
CIPAIS E FUNDO DE SAÚDE, ocorrida em 12 de Julho de 2016 as 09:00 hs, portanto a mesma foi 
declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Lagoa de Dentro, 13 de Julho de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(2º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 012/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 26 de Julho de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, 
PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 13 de Julho de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 27 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para realização de exames diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Julho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 16h30min, do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais diversos para recuperação / manutenção / reforma de Equipamentos de Prédios Públicos da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 13 de Julho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 03.2016.
OBJETOS: - Locação de balneário com piscina compatível a prática de atividades ocupacionais 

de pacientes com transtornos mentais, matriculados e assistidos pelo CAPS, prática da atividade de 
recreação aquática e compatível à prática de atividades hidroginásticas de idosos matriculados e 
assistidos pelo CRAS através do SCFV, realizável 01 (um) dia por semana com duração de 01 (uma) 
hora, período compreendido de julho a dezembro de 2016. DATA DA RATIFICAÇÃO: 01.07.2016. 
DATA DO CONTRATO: 01.07.2016. Nº CONTRATO: 042/2016. REGIMENTO: Lei 8.666/93, /Art. 
24 – Inciso X. VALOR MÊS: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). TOTAL: R$ 12.000,00 - (Doze Mil  Reais). 
RECURSOS FINANCEIROS: SAÚDE – (CAPS) E SCFV. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MULUNGU / RUAN RODRIGUES DE AZEVEDO – CNPJ: 21.680.133/0001-26 – (BALNEÁRIO 
E CHURRASCARIA RECANTO DO SOL). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NO 
EXERCÍCIO VIGENTE. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Atração Musical “OS GONZAGAS”, para realização de Show festivo denominado 
“CAMINHOS DO FRIO” no dia 16.07.2016, na Praça Central da Cidade, evento tradicional no Mu-
nicípio de Pilões. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 06.2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios e orçamentários vigentes: 10.00 – 13.392.2004.2040 - 33.90.39.01 - Outros S. 
Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e 
GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ nº 24.221.901/0001-71 - CT Nº 078/2016 – 13.07.2016 
- R$ 25.000,00 – (Vinte e Cinco Mil Reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00005/2016, do tipo menor preço, para serviço de assessoria à Secretaria de Educação, cuja 
abertura será no dia 01.08.2016, às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no 

horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 13 de julho de 2016.

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Presidente  da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00026/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de manutenção nos 

veículos do Município de Pedra Branca, sem o fornecimento de peças.
Vencedora: 
- EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DA GUIA - CNPJ nº 

07.057.836/0001-71, vencedora com o valor global de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos 
reais). 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, ADJUDICAR e HOMO-
LOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 13 de julho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00027/2016
Objeto: Contratação de empresa para prestar os Serviços de confecção e instalação de placas 

de comunicação Visual e impressão digital, no Município de Pedra Branca-PB.
Vencedora: 
- JONATHAS DE ARAUJO LEITE -ME - CNPJ nº 12.670.936/0001-09, vencedora com o valor 

global de R$ 171.360,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta reais). 
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, ADJUDICAR e HOMO-

LOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 13 de julho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00026/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestar os serviços 
de manutenção nos veículos do Município de Pedra Branca, sem o fornecimento de peças. Tem 
como vencedor:

- EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DA GUIA - CNPJ 
nº 07.057.836/0001-71, vencedora com o valor global de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e 
trezentos reais).

PEDRA BRANCA-PB, 13 de julho de 2016.
HAILE GUIMARÃES DE CALDAS

Pregoeiro substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00027/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestar os Serviços de confecção e 
instalação de placas de comunicação Visual e impressão digital, no Município de Pedra Branca-
-PB. Tem como vencedora:

- JONATHAS DE ARAUJO LEITE -ME - CNPJ nº 12.670.936/0001-09, vencedora com o valor 
global de R$ 171.360,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta reais). 

PEDRA BRANCA-PB, 13 de julho de 2016.
HAILE GUIMARÃES DE CALDAS

Pregoeiro substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o processo Pregão 
Presencial nº00030/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ALBERTO XAVIER LEITE – MANDUTEC SERVIÇOS - CNPJ nº. 

23.812.213/0001-13
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para prestar os serviços de manu-

tenção corretiva em gabinete odontológico, aparelhos periféricos, peças de mão, equipamentos e 
compressores odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do município de Ibiara.

VALOR MENSAL DE: R$ 1.000,00 (hum mil reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 13 de julho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA - RRECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00058/2016 - 13.07.16 - HUGO DA LUZ BRASIL - EPP (APICE CONSULTORIA) - R$ 

72.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construções diversos, com entrega nos locais de execução dos serviços, podendo acontecer na 
Zona Rural e Urbana. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 12 de Julho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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: 
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HUGO DA 
LUZ BRASIL - EPP (APICE CONSULTORIA) - R$ 72.200,00.

Alcantil - PB, 06 de Julho de 2016
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 
de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, 
limpeza, conservação predial, serviços hidráulicos e serviços gerais, marceneiro, carpinteiro, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, com o fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras do Estado da Paraíba, conforme as especificações, condições e exigências 
estabelecidas no edital.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 13 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO II DA CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2016
PROCESSO ADM. Nº. 2016/029978

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público que a chamada pública acima epigrafada será adiada, uma vez que foram interpostas 
impugnações, as quais foram parcialmente acatadas. Os Grupos Formais deverão apresentar toda 
documentação de habilitação e projeto de venda no dia 29/07/2016 das 08h30min às 12h30min, na 
Sala da Comissão Setorial de Licitações. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na 
Comissão Setorial de Licitações da SEDEC, situada na Rua Diógenes Chianca, nº 1.777 – Água 
Fria, João Pessoa/PB, no horário das 08h00mim às 12h00mim, bem como através do e-mail csl-
sedecjp@yahoo.com.br, a partir do dia 14 de julho de 2016.

João Pessoa, 12 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 01.969/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2016
DATA DE ABERTURA: 27/07/2016 – ÀS: 11:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BACTERIOLOGIA E MICROBIOLOGIA DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 637716. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 13 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

COBRA TECNOLOGIA S.A – CNPJ 
Nº 42.318.949/0064-68, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Am-
biente a Licença de Operação nº 361/2016, 
para Reparação e manutenção de computa-
dores e de equipamentos periféricos, situado 
a Av. Epitácio Pessoa nº 753, Salas 805/6/7, 
Bairro dos Estados, João Pessoa – PB.

HERCULLES ANTÔNIO GOMES NO-
GUEIRA VIEIRA – CNPJ N° 23.821.193/0001-
47, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE BAR – SITUADO À AV: 
ANTÔNIO LIRA, 791-A, BAIRRO CABO 
BRANCO JOÃO PESSOA – PB.

 
ALL IANCE EVOLUTION CONS-

TRUÇÕES SPELTDA –  CNPJ/CPF 
Nº12.681.317/0001-10, torna público que 
recebeuda SEMAM – Secretária de Meio Am-
biente, a Licença de Operação Nº 376/2016, 
para um edifico multifamiliar, situado na Rua 
Francisco Leite Piancó, Setor: 07 Quadra: 
044 Lote: 0110 – Altiplano – João Pessoa 

FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA – 
CNPJ/CPF Nº 01.778.112/0001-30. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1517/2016 em João 
Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 760 
dias. Para a atividade de: BARRAGEM DE 
TERRA HOMOGENEA Na(o) – BR 101, KM 
36, S/N – FAZENDA SANTA TEREZINHA  
Município:  MAMANGUAPE – UF: PB. Pro-
cesso: 2016-003299/TEC/LO-2242.

FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA – 
CNPJ/CPF Nº 01.778.112/0001-30. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1518/2016 em 
João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 
1585 dias. Para a atividade de: CULTURAS 
IRRIGADAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E 
ABASTECIMENTO PROPRIO Na(o) – BR 
101, KM 36 – FAZENDA SANTA TEREZINHA 
Município:  MAMANGUAPE – UF: PB. Pro-
cesso: 2016-003300/TEC/LO-2243.

NIVALDO SILVA – CNPJ/CPF N° 
410.398.314-0 Torna publico que a SUDE-
MA – Superintendência  de  Administração 
do Meio Ambiente , emitiu a Licença de 
Operação n° 1643/2016 em João Pessoa, 12 
de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇAO DE 09 APARTA-
MENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUI-
DOS 03 PAVIMENTOS, PERFAZENDO UMA 
AREA DE 680,00 M²  Na(o) – RUA PROF. 
MARIA PESSOA DA SILVA, QD. 13, LT. 386, 
CIDADE DOS COLIBRIS. Município: JOAO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004239/
TEC/LO-2529 

DOIS IRMAOS COMERCIO E INDÚS-
TRIA LTDA – CNPJ/CPF N° 11.835.224/0001-
30 torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a licença de operação nº 
1542/2016 em João Pessoa, 29 de junho 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de Produtos Alimentícios, 
Derivados de Milho, Pipocas e Salgadinhos 
Na(o) – BR PB43, KM O, Nº 300, DISTRITO 
INDUSTRIAL. Município: CAAPORA – UF: 
PB Processo 2016-002978/TEC/LO-2139

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00049/2016
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, PALCO, SOM, LUZ, GERADOR, BANHEIRO 
QUIMICO, GRADES DE CONTENÇÃO, CARROS DE SOM E AFINS.

Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor: 
- ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18.
Valor: R$ 141.322,80.
- BELIRARDO FERREIRA SILVA ME.
Item(s): 16.
Valor: R$ 2.900,00.
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00049/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 

253 - Centro - Cajazeiras – PB.
 Cajazeiras - PB, 13 de julho de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.050/2016

OBJETO: Aquisição de Computadores, Estabilizadores, Impressoras Multifuncional, Tanque de 
Tinta, Notebook, Scanner de Mesa, Nobreaks, Tablets, Projetores, Mini Projetor, Microfone, Caixa 
de Som, Telefone e Máquina de Plastificar Documentos, para atender as necessidades do Centro 
Público de Emprego, Trabalho e Renda, conforme CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 
- CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL /SEMAS/PMCG E EMPRESA FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP, VALOR:R$ 
34.625,00 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 2.05.005/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 11 334 1005 2035 ELEMENTO DE DESPESA: 4490,52 FONTE 052 VIGÊNCIA: 
31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E SÉRGIO DA SILVA SOUSADATA 
DA ASSINATURA: 05 de Julho de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.051/2016

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas unidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
/SEMAS/PMCG E A EMPRESA FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR-ME, VALOR:R$ 605.000,00 
(Seiscentos e Cinco Mil Reais).LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.007/2016/CPL/SEMAS 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1018 2199 
e Outros ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JÚNIOR DA ASSI-
NATURA: 05 de Julho de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.052/2016

OBJETO: Aquisição hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das diversas unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SEMAS/PMCG E A EMPRESA E EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA-ME VALOR:R$ 240.000,00 
(Duzentos e Quarenta Mil Reais).LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.008/2016/CPL/
SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 
1018 2199 e Outros ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA DA 
ASSINATURA: 05 de Julho de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09050/2016.
Objeto: Aquisição de água mineral (garrafão 20 litros), para atendimento das demandas da 

Secretaria de Educação e Cultura.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa MARIA 

TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/24265; PREGÃO PRESENCIAL Nº-061/2015-Minitério 

Público do Estado da Paraíba-PB - ADESÃO Nº. 09001/2016 da SEDEC a Ata de Registro de Pre-
ços nº. 0051/2015- Ministério Público do Estado da Paraíba-PB. Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira 
da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr.ª. Thais Regina Pereira Carvalho, pela 
empresa MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.

Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.39;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação); 
Vigência até 31 de Dezembro de 2016. 
Valor Total: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)

João Pessoa, 12 de julho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANENER,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016.
DOTAÇÃO: DIVERSAS SECRETARIAS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00053/2016 - 27.06.16 - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - R$ 49.300,00
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00054/2016 - 27.06.16 - CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 48.000,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAFEIÇÕES E HOSPEDAGEM,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 0105 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

- 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 0109 - SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA - 0110 Se-
cretaria de Ind., Comércio e Turismo - 0112 Secretaria Extraordinária - 0113 Secretaria de Cultura e 
Desporto - 0114 Secretaria de Agricultura e Des. Rural - 0115 Secretaria de Serviços Urbanos - 0311 
Fundo Municipal de Saúde - 0408 Fundo Municipal de Assistência Social - 3390-30 - MATERIAL DE 
CONSULMO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA..

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00055/2016 - 06.07.16 - GILBERTO PORTO DA SILVA - R$ 93.200,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, PALCO, SOM, LUZ, 

GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, GRADES DE CONTENÇÃO, CARROS DE SOM E AFINS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. 

DA SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.110 - SECRETARIA. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 23.695.1029.2046 
- PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.2007.2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT., 
ESP. E TURISMO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00060/2016 - 13.07.16 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME - R$ 141.322,80
CT Nº 00061/2016 - 13.07.16 - BELIRARDO FERREIRA SILVA ME - R$ 2.900,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, PALCO, SOM, LUZ, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, 
GRADES DE CONTENÇÃO, CARROS DE SOM E AFINS; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME - R$ 
141.322,80; BELIRARDO FERREIRA SILVA ME - R$ 2.900,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 00002/2016
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.889.826/0001-65, com sede na Rua Presidente João Pessoa, 
391, Centro CEP: 58.790-000, Pedra Branca - Paraíba, representada pelo seu prefeito, o Senhor 
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, faz saber a quem possa interessar que no dia 30 de Julho 
de 2016, às 09h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior 
ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições 
do edital, através do Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP 
com o n° 008 e com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de 
Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9943-5000 e 9-9686-8336. Site: www.arremateleiloes.com.br, www.pedra-
branca.pb,gov.br,  E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar 
até às 09h00min, do dia 30 de Julho de 2016, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
- PB, com sede na Rua Presidente João Pessoa, 391, Centro, CEP: 58.790-000, Pedra Branca - 
Paraíba. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Pedra Branca – PB e com o Leiloeiro Oficial.

Pedra Branca-PB, 13 de julho de 2016 
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA 

Prefeito 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2016
Comunicamos que devido a questões administrativas, a licitação acima cujo objeto objetiva a 

Prestação de Serviços de Pessoa Física ou Jurídica com Curso de Desenho Técnico e Com Ex-
periência em Auto Cad. Para Auxiliar a Confecção de Projetos de Engenharia, Arquiteta e Serviços 
Administrativos Coforme Anexo I do Edital, foi adiada para o dia 19/07/2016 ás 11:00 hs, no mesmo 
local. Os prazos constantes do edital tomam por base a presente publicação. Pocinhos-PB, 13 de 
Julho de 2016. Amanda Apolinário da Silva – Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Pocinhos/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 00023/2016, 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Onde se lê: Pregão Presencial n.º 00023/2016 Leia-se 
Pregão Presencial n.º 00025/2016:.

Amanda Apolinário da Silva. Pregoeiro.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 14 de julho de 2016Publicidade
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