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DÓLAR    R$ 3,258  (compra) R$ 3,259  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,120  (compra) R$ 3,380  (venda)
EURO   R$ 3,608  (compra) R$ 3,613  (venda)

l Ricardo discute parceria com BNB para projetos de energia solar. Página 3

l Preso casal suspeito de fraudes em negociação de veículos. Página 6

l Incentivos fiscais atraem R$ 20 mi em investimento privado à PB. Página 18
  
l Emissão de nota fiscal eletrônica cresce 88% no 1o semestre. Página 19
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INTERCâMBIo No CANAdá

Programa vai levar 50 estudantes da rede estadual de ensino 
para intercâmbio no Canadá. Relação com o nome dos aprovados   
foi anunciada ontem pelo governador Ricardo Coutinho. PÁGInA 5

Cidadão Instigado, 
natiruts e nathalia Bel-
lar estão na programa-
ção cultural deste fim 
de semana PÁGInA  12

Músico apresenta-se 
pela primeira vez no pro-
jeto som das Pedras, que 
será realizado na Pedra 
dos Índios. PÁGInA  9

Noites de 
rock, MPB
e reggae

Monteiro
recebe Milton 
Dornelas

FoToS: Francisco França

Gira Mundo divulga
lista de selecionados Maior aumento foi 

registrado no núme-
ro de apreensões de 
cocaína. PÁGInA 6

Apreensão de 
drogas tem
alta de 58%

Veículo atropelou multi-
dão que comemorava o feria-
do da Tomada da Bastilha na 
cidade de Nice.  PÁGInA 8

Sete atletas paraibanas 
integram a seleção feminina 
que derrotou a Noruega on-
tem por 2 a 0. PÁGInA 24

Dezenas de mortos 
em atentado com 
caminhão na França

Handebol Beach do 
Brasil segue invicto 
no Mundial da Hungria

Esportes

ANIvERSáRIo dE MANgABEIRA
ACuSAdo dE CoRRuPção

Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram por 40 votos a 11 o novo relatório que pede a cassação 
do ex-presidente da Câmara. Documento será encaminhado ao plenário e Cunha promete recorrer ao STF.  PÁGInA 13

CCJ aprova cassação 
de Eduardo Cunha
Terrorismo

Segurança

FoTo: Divulgação

CuIDADo E PREvEnção No décimo dia de atividades, a 
Caravana do Coração já atendeu mais de 1,5 mil pacientes.

Energia solar no Cidade Madura de Guarabira 
O governador Ricardo Coutinho inspecionou ontem as obras do 

condomínio para idosos Cidade Madura em Guarabira, que segue em 
ritmo acelerado. Casas terão energia solar fotovoltaica. PÁGInA 3
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A probabilidade de o Brasil vir a ser 
alvo de um atentado terrorista orques-
trado pelo Estado Islâmico (EI), durante 
os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Ja-
neiro, eleva-se a cada dia. O sinal saiu do 
amarelo e permanece no vermelho, des-
de que o Departamento de Contraterro-
rismo (DCT) confirmou o alerta.

A Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) também ratificou o risco denunciado 
pelo DCT, levando em conta ameaças de ação 
terrorista no Rio de Janeiro feitas por meio 
de redes sociais, como também a recente 
escalada do terror jihadista, com ataques à 
França e à Bélgica, entre outros países.

O centro de comando da Abin está preo-
cupado, especialmente, com a propagação da 
ideologia do EI na internet, a adesão de brasi-
leiros a essas ideias e a entrada, no Brasil, de 
refugiados vindos da Síria e Iraque. Nesses 
países, a presença e a ação dos jihadistas são 
mais constantes e contundentes.

A Direção de Informação Militar (DRM) 
– um dos serviços secretos da França - foi 
mais longe e informou ao Parlamento do 
país que um brasileiro, integrante da organi-
zação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 
estaria em treinamento, para protagonizar 
um atentado contra a delegação francesa.  

O diretor-geral da Abin, Wilson 
Trezza, cuidou da contraofensiva e, em 
entrevista, garantiu que o Brasil ainda 
não recebeu informações oficiais de que 

a delegação da França estaria correndo 
risco. A declaração de Trezza, no entan-
to, por si só não desfaz o perigo de um 
ataque terrorista no Rio de Janeiro.

Outro problema grave, relacionado à 
ameaça terrorista do EI, é a situação precá-
ria das tropas da Força Nacional de Seguran-
ça Pública (FNSP), estacionadas no Rio de 
Janeiro exatamente para dar maior enverga-
dura à estratégia de proteção dos atletas que 
irão competir nas Olimpíadas.

A gravidade do fato impõe outra refle-
xão. Não estaria na hora do governo federal 
repensar a estrutura e os objetivos da Força 
Nacional? Formada por soldados de elite dos 
estados, a tropa foi criada há cerca de dozes 
anos para atender a necessidades emergen-
ciais das unidades federativas.

Os melhores policiais civis e milita-
res, bombeiros militares e peritos dos 
estados são requisitados para participar 
das ações da Força Nacional. Por outro 
lado, isso significa um desfalque que fra-
giliza os sistemas de segurança pública 
dos estados, haja vista ser a intervenção 
da Força Nacional setorizada.

Não seria o caso de o governo federal 
organizar com recursos próprios a Força Na-
cional, custeando materiais e requisitando 
os agentes por meio de concurso público? A 
unidade certamente tornar-se-ia mais ágil e 
eficaz e os estados poderiam cuidar melhor 
de seus problemas de segurança pública.

Editorial

Perigo à vista
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AjUNTAMENTO

ESqUERDA MAIS PRAgMÁTICA qUE IDEOlógICA

A deputada Daniella Ribeiro, 
que esteve ontem em Brasília 
participando do encontro do PP 
Mulher, foi taxativa: “Não existe 
a possibilidade de vice envol-
vendo o meu nome”. Afastou, 
portanto, a possibilidade de 
compor outra chapa nessa con-
dição. Caso seu partido decline 
da candidatura própria, indicará 
outro nome para vice-prefeito, 
em chapa alheia.   

“Vejo como desespero para 
tentar derrotar o governa-
dor. Não sei se a população 
vai entender isso, o PMDB 
com o PSDB”. Do deputado 
Raoni Mendes (DEM), para 
quem o suposto ‘chapão’ 
a ser formado entre estes 
e o PSD é um ajuntamento 
estranho. “E o eleitor politi-
zado de João Pessoa perce-
beria isso”, avaliou.    

Em entrevista à Rádio Ta-
bajara, ontem, o secretário 
Trócolli Júnior (Articulação 
Política) disse que vai tratar, 
pessoalmente, com o sena-
dor José Maranhão sobre a 
manutenção da aliança entre 
o PMDB e o PSB. “Política só 
funciona com o bom diálogo e 
vamos insistir até a enésima 
hora para que esse diálogo 
com o PMDB continue”. 

Ontem, o deputado Raoni Mendes (DEM) foi provocado a falar sobre a possibilidade de vir a ser indi-
cado pré-candidato a vice-prefeito de João Pessoa na chapa do PSB: “Não tem imposição, tem com-
posição”, disse, referindo-se à participação do seu partido na aliança. E concluiu: “É importante que o 
modelo de gestão do PSB do governador Ricardo volte à capital, com a professora Cida Ramos”. 

Em sua defesa para salvar o man-
dato, na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), Eduardo Cunha alfi-
netou o PT, a quem acusa de perse-
gui-lo: “Aqueles que eu derrotei na 
eleição para presidente da Câmara, 
mas sequer têm votos para dispu-
tar uma eleição como a de ontem 
[quarta-feira] e nem tentam”. A 
CCJ negou o recurso dele para anu-
lar a decisão da Comissão de Ética, 
que encaminhou sua cassação.

Um dia antes da eleição na Câmara Federal, o de-
putado Anísio Maia (PT) enviou carta ao líder do 
seu partido na Casa, Afonso Florence, explicitando 
sua indignação quanto ao apoio de petistas – já 
admitido àquela altura por parlamentares – a Ro-
drigo Maia. Disse que era uma “proposta esdrúxu-
la, que enfraqueceria a luta democrática contra o 
golpe e colocaria nosso partido na vala comum da 
política tradicional brasileira”. Sendo assim, depu-
tado, encaminhou-se nessa direção o PT.  

“PROPOSTA ESDRúXULA”
“NÃO TÊM vOTOS”

ElA, NÃO

COMPOSIÇÃO, NÃO IMPOSIÇÃO, DIz RAONI

O bOM DIÁlOgO

Numa das avaliações que fez logo após ser eleito presidente ‘tampão’ da Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Rodrigo Maia (foto), do Democratas, disse que o voto da oposição foi fundamental 
para a sua vitória contra Rogério Rosso (PSD), candidato do chamado ‘centrão’: “Sem a esquerda não 
seria possível”, reconheceu, como a propor um armistício entre os partidos da base do governo interi-
no e os grupos que se opõem a este. De fato, a vitória de Maia com o apoio das legendas à esquerda, 
entre as quais o PT e o PC do B, mostra que estas optaram pelo voto pragmático, não ideológico, com 
um único intuito: derrotar o ‘centrão’ e seu desfalecido mestre, o ex-presidente Eduardo Cunha. Não 
se importunaram com o fato de que o presidente eleito votou a favor do impeachment da presidente 
Dilma Roussef (PT). O objetivo, alcançado com êxito, era outro. Na hierarquia do que eles chamam de 
‘partidos golpistas’, o DEM teria, digamos, menor culpabilidade, menor grau de pontuação nessa es-
cala. Voto pragmático, repito, até por que as legendas de esquerda sabiam que não haveria condições 
de se articular um nome consensual entre eles com capacidade de fazer frente aos candidatos ‘da 
direita’. A lógica, então, foi essa: se não podemos eleger um dos nossos, vamos, por exclusão, votar 
naquele com mais distanciamento do espólio de Eduardo Cunha.  
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Armadilha da autocensura

Vivemos dias de grande an-
siedade e descrença sobre nossa 
capacidade de encontrar solu-
ções duradouras para os proble-
mas que ameaçam a solvência da 
democracia brasileira. Armas po-
derosas do arsenal obsoleto do 
infantilismo político-partidário, 
agressão e a autocensura promo-
vem um clima de acirramento de 
divisões profundas na socieda-
de. Debates se transformam em 
conflitos de opiniões e variações 
questionáveis sobre o mesmo 
tema.  Dicotomia vencedor/per-
dedor aparentando ser a opção 
preferencial dos protagonistas, 
descartando qualquer possibili-
dade de encontrar soluções onde 
todas as partes são vencedoras 
e equitativamente responsáveis 
por condutas e atos lesivos ao pa-
trimônio da nação. 

Somos uma sociedade maculada 
por deslizes éticos afetando nosso 
cotidiano. Presenciamos ou parti-
cipamos muitas vezes de algo que 
censuramos, seja por razões pesso-
ais, institucionais ou para proteger 
as facetas mais íntimas das nossas 
convicções. Conversamos em gene-
ralidades ou codinomes sem nunca 
identificar ou expressar um pensa-
mento que penetre a epiderme de 

um organismo fragilizado pela bai-
xa imunidade às crises. Suprimimos 
palavras e opiniões interiorizando a 
censura, forma mais opressiva e di-
fícil de combater do que a censura 
explicita que nos oprimiu por mais 
de duas décadas. Agora somos nos-
sos próprios censores.

Operamos do ponto de vista que 
a liberdade de expressão acaba quan-
do começa a ofensa alheia. Seja por 
razões de expediência política ou 
mesmo para autocensurar o que as-
sumimos ser ofensivo ou incômodo 
para certas pessoas, grupos ou religi-
ões. George Orwell nos chama repeti-
damente a atenção sobre a prática de 
defender o que as pessoas em geral e 
as boas consciências exigem, ao mes-
mo tempo defendendo o ponto de 
vista oposto para agradar seus inter-
locutores. Esta dualidade é a raiz da 
intolerância invisível, escorregadia e 
cruel enrustida na autocensura. Tole-
rância é tolerar o que consideramos 
errado, incômodo ou muitas vezes 
ofensivo ao nosso estilo de vida. Au-
tocensura promove o tipo de intole-
rância mais difícil de identificar e de 
conciliar as diferenças que dificultam 
o convívio pacífico multicultural. 

Palmarí H. de Lucena, membro 
da União Brasileira de Escritores

Artigo  Palmari lucena -palmari@gmail.com

Tolerância é tolerar o que consideramos errado, incômodo  
ou muitas vezes ofensivo ao nosso estilo de vida.”
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Ricardo discute parceria com BNB 
para ampliar uso de energia solar 

FOTO: José Marques/Secom-PB

Linha de crédito para gerar 
energia limpa seria oferecida 
pelo Banco do Nordeste

FOTOS: Francisco França

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu na tarde 
dessa quinta-feira (14), na 
Granja Santana, represen-
tantes do Banco do Nordeste 
(BNB) com quem discutiu 
parcerias para ampliação do 
uso de energia solar na Pa-
raíba, por meio de uma nova 
linha de crédito voltada à ge-
ração de energia renovável, 
lançada recentemente, que 
visa reduzir custos e aumen-
tar a produção de grandes e 
microempresas.

O governador Ricardo 
Coutinho avaliou as propos-
tas de linha de crédito e des-
tacou os benefícios do consu-
mo de energia renovável. “O 
financiamento é compensado 
pela redução do consumo de 
energia tradicional e, conse-
quentemente, há uma dimi-
nuição das despesas. Vamos 
ajudar a divulgar esses proje-
tos e incentivar o uso. Quero 
respostas de tempo, firmar 
metas, desde que os termos 
e contrapartidas sejam justas 
e claras. Com isso, faremos 
reuniões mensais para cobrar 
os resultados, pois a Paraíba 
apresenta um potencial enor-
me”, disse o governador.

Os dados foram apresen-
tados pelo diretor de Negó-
cios do BNB, Joaquim Cruz, 

O governador avaliou as propostas para redução de custos das grandes empresas e destacou os benefícios do consumo sustentável

Residências no Condomínio Cidade Madura de Guarabira farão aproveitamento de energia solar

Durante a Caravana do Coração os pacientes têm acesso a até oito diferentes especialidades

que destacou as vantagens 
do financiamento. “Queremos 
aplicar cerca de R$ 1 bilhão 
em 2016 na Paraíba nesta 
linha de crédito. Já temos ca-
sos de sucesso com peque-
nos agricultores rurais que 
aumentaram e melhoraram 
sua produção tendo um refle-
xo direto na vida pessoal. Já 
entramos em contato com a 
Cehap que demonstrou inte-
resse em conhecer esses pro-

dutos de energia de sucesso, 
bem como nos reunimos com 
a Cagepa para que possa uti-
lizar a energia renovável em 
consumo próprio, o que pode 
gerar uma redução de custos 
extraordinários, além de pro-
mover uma eficiência opera-
cional e ampliar a rentabili-
dade da empresa”, disse.

FNE Sol
As condições de acesso 

ao crédito do FNE Sol têm 
como eixos principais o pa-
gamento em até 12 anos, 
com até um ano de carência 
e financiamento de até 100% 
do investimento com um ris-
co mínimo de inadimplência 
pelos empresários. 

O superintendente do 
Banco do Nordeste na Pa-
raíba, Wesley Gonçalves 
Maciel, avaliou a reunião de 
maneira positiva, na qual 

os representantes da insti-
tuição puderam apresentar 
ao governador dados con-
cretos de benefícios ao pe-
queno agricultor. “Propor-
cionamos os kits de energia 
solar e mostramos que hou-
ve melhora significativa da 
produção. A partir de agora, 
junto com a Emater, faremos 
novas parecerias voltadas 
também às grandes indús-
trias. Essa parceria com o 

Governador visita obras e programa em Guarabira
CIDADE MADURA E CARAVANA DO CORAÇÃO

O governador Ricardo 
Coutinho esteve, nessa quin-
ta-feira (14), em Guarabira, 
onde inspecionou as obras do 
Condomínio Cidade Madura e, 
em seguida, visitou a Caravana 
do Coração, que está de passa-
gem pelo município, realizan-
do consultas, exames cardio-
lógicos e outros atendimentos 
em crianças de 0 a 12 anos e 
gestantes com idade gestacio-
nal de 22 a 28 semanas que 
apresentem algum tipo de car-
diopatia ou problemas oriun-
dos de cardiopatias. 

Inicialmente, o gover-
nador visitou o Condomínio 
Cidade Madura de Guarabira, 
que será o quarto empreendi-
mento feito pelo Governo do 
Estado, voltado especifica-
mente para idosos. “Acredito 
que seja o melhor programa 
de habitabilidade para a pes-
soa idosa promovido no País. 
Aqui será um condomínio 
com 40 casas que dispõem 
de todos os itens necessários 
para o bem-estar do idoso. 
Faz cerca de três meses que 
assinamos a Ordem de Ser-
viço e quero entregá-lo em 
doze meses. A obra está em 
andamento e em breve será 
inaugurada”, disse Ricardo. 

O empreendimento com-
pleto possui 40 residências 
que apresentam área de 46m², 
sendo compostas por terraço, 
sala, banheiro, cozinha e área 
de serviço. No Cidade Madura 
existe toda a infraestrutura 
básica de saneamento, rede 
elétrica, rede de abasteci-
mento de água e pavimenta-
ção em blocos intertravados, 
além de equipamentos como 
centro de vivência, núcleo de 

assistência à saúde, horta, pra-
ça e outras áreas. O diferencial 
do condomínio em Guarabira 
será a implantação da energia 
solar fotovoltaica.

Caravana do Coração
Logo após, o governador 

Ricardo Coutinho participou 
da Caravana do Coração, tam-
bém em Guarabira, e lembrou 
que o trabalho desenvolvi-
do pela Rede de Cardiologia 
Pediátrica da Paraíba vem 
salvando a vida de muitas 
crianças. “Há alguns anos a 
Paraíba tinha a chamada fila 
da morte das crianças cardio-
patas. Muitos morriam por 
não ter direito à assistência 
adequada. Após a criação da 
nossa Rede de Cardiologia 
Pediátrica, a situação mudou 
pra melhor. Para termos uma 
ideia, somente nesta edição 
da Caravana do Coração, já 
encaminhamos sete crianças 
para o Hospital Arlinda Mar-
ques para fazer cirurgia. No 
total dos anos, foram mais de 
520 cirurgias cardíacas feitas 
em crianças. A caravana bus-
ca detectar e sanar problemas 
cardíacos. Também é feito o 
acompanhamento das crian-
ças que foram atendidas em 
anos anteriores”, revelou. 

Ricardo ainda destacou 
que este ano a caravana está 
oferecendo atendimento 
também para crianças com 
microcefalia. “Um ponto im-
portante a ser lembrado é 
que nesta edição agregamos 
o atendimento a crianças 
com microcefalia, que tem 
aqui diversos tipos de aten-
dimento e encaminhamentos 
posteriores a caravana. Esse 

projeto nos orgulha muito e é 
uma espécie de salário moral 
que recebemos ao ver essas 
crianças tendo acesso digno à 
saúde”, ressaltou.

Durante a caravana deste 
ano, os pacientes têm acesso 
a até oito atendimentos di-
ferentes nas especialidades: 
Cardiologia, Odontologia, 
Neurologia, Ultrassonografia, 
Ecocardiografia, Clínica Mé-
dica, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia, Nutrição, Psicologia e 
Arte-educação. 

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Roberta Abath, 
em dez dias de atividades a 
caravana já atendeu mais de 
1.500 pacientes, realizou cer-
ca de 8 mil procedimentos e 
mais de 4 mil capacitações. 
“Estamos no décimo primei-
ro dia de caravana. Quando 
estávamos no sétimo dia, to-
das as metas, graças a Deus, 
já tinham sido batidas. Essa 
quarta edição da caravana é 
especial pela possibilidade 
de mostrarmos ao Brasil e ao 
mundo um modelo assisten-
cial que pode servir de exem-
plo. Estamos com cinco países 
participando junto conosco. É 
algo muito gratificante fazer 
parte deste projeto que deixa 
um rastro de luz por onde pas-
sa”, observou.

“Minha filha Isabela tem 
dois meses e está sendo mui-
to bem tratada pela equipe 
da Caravana do Coração. Ela 
passou por vários exames que 
podem comprovar se a saúde 
dela está em dia”, disse a dona 
de casa Lidiane Pereira.

Nos próximos dias a ação 
vai ser realizada em Maman-
guape e Itabaiana.

Governo do Estado também 
vai beneficiar as empresas 
que já nos procuraram para 
investir na Paraíba. Antes o 
sol que nos castigava agora 
passa a ser nossa redenção 
e produtora de riquezas”, fi-
nalizou.

O secretário de Esta-
do do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, 
Rômulo Montenegro, que 
também participou da reu-
nião, destacou os avanços 
já firmados em reuniões 
com representantes da 
Emater, Sudema, Aesa e 
BNB de benefício ao peque-
no agricultor. “Existe uma 
concorrência entre energia 
elétrica e a fotovoltaica e 
precisávamos incentivar e 
atrair o agricultor familiar 
para o uso da energia lim-
pa. Por isso, retiramos al-
guns entraves de natureza 
ambiental, ampliação de 
área e esperamos que, nos 
próximos três meses, pos-
samos firmar cerca de 500 
novos contratos financia-
dos pelo BNB”, completou.

O FNE Sol, do Banco 
do Nordeste, é destinado a 
empresas de todos os por-
tes e setores, produtores e 
empresas rurais, coopera-
tivas e associações. Podem 
ser financiados sistemas 
completos envolvendo ge-
radores de energia, inver-
sores, materiais auxiliares 
e instalação.
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Políticas

Deputado denuncia sucateamento 
nos conselhos tutelares da capital
Parlamentar promete 
enviar relatório detalhado 
ao Ministério Público

O relatório final do 53o Concurso 
Público para Juiz Substituto do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba foi entregue 
ao presidente do TJ, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 
pelos membros da comissão organi-
zadora do certame, no final da tarde 
dessa quinta-feira (14). O documento 
contém os nomes dos 73 candidatos 
aprovados no processo seletivo.

O relatório, na íntegra, será publi-
cado no Diário da Justiça Eletrônico, edi-
ção desta sexta-feira (15). Em seguida, 
segundo informou o presidente Marcos 
Cavalcanti, o relatório será submetido 
ao Tribunal Pleno para homologação 
do resultado e posterior publicação. A 
previsão é que a homologação ocorra 
em sessão extraordinária, a ser realiza-
da na próxima segunda-feira (18).

“A previsão é que o Tribunal rea-
lize, inicialmente, a nomeação de 20 

candidatos, por ordem de classificação, 
mas, posteriormente, poderemos fazer 
outras nomeações, visto que o concur-
so tem validade de dois anos e poderá 
ser prorrogado por mais dois”, revelou 
o presidente.

Após nomeação, antes de assumi-
rem os cargos, os candidatos deverão 
passar ainda por um curso de forma-
ção, a ser realizado pela Escola Supe-
rior da Magistratura (Esma), por reco-
mendação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), com duração de três me-
ses, em média.

A Comissão do Concurso é compos-
ta pelos magistrados Antônio Carneiro 
de Paiva Júnior, que a preside, Fábio 
Leandro de Alencar Cunha e Herman-
ce Gomes Pereira, além do advogado 
Valberto Alves de Azevedo Filho, da 
Ordem dos Advogados do Brasil, sec-
cional da Paraíba.

Resultado final é entregue 
ao presidente do Tribunal

CONCURSO PARA JUIZ
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Relatório entregue ao presidente Marcos Cavalcanti será submetido ao Tribunal Pleno

Durante a visita, Frei Anastácio relata ter constatado um grande esforço dos conselheiros e demais servidores para realizar o trabalho

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai promover, no próxi-
mo dia 22, a partir das 9 horas, 
em sua sala de Sessões, o “Diá-
logo Público Sobre a barreira 
do Cabo Branco”, evento com o 
qual pretende reunir represen-
tações da sociedade e de orga-
nismos a exemplo do Ministé-
rio Público do Meio Ambiente, 
Ibama e Sudema, além de espe-
cialistas na matéria, emissários 
do Governo do Estado e Prefei-
tura de João Pessoa.

“A ideia é a da conjunção 
de esforços para conter, do me-

lhor modo possível, o processo 
erosivo que não ameaça ape-
nas, há muito tempo, um mar-
co geográfico de importância 
continental. Ameaça, também, 
um fenômeno da natureza es-
sencial à história, à cultura e ao 
desenvolvimento econômico 
da Paraíba, em razão do turis-
mo com suas oportunidades 
de emprego e renda”, observou 
o presidente em exercício do 
TCE, conselheiro André Carlo 
Torres Pontes.

Na última segunda-feira, 
por delegação do presidente 

Arthur Cunha Lima (atualmen-
te, em viagem institucional a 
Brasília), o conselheiro André 
Carlo representou o TCE na 
visita que representantes da 
classe política, de órgãos fede-
rais, estaduais e municipais, 
técnicos e ambientalistas fize-
ram à barreira do Cabo Branco.

Já na ocasião, ele propôs 
a todos um fórum de debate 
permanente, com sede no Tri-
bunal de Contas do Estado, dos 
problemas atinentes a projetos 
de preservação da barreira do 
Cabo Branco. 

O anúncio da libera-
ção de pouco mais de R$ 28 
milhões pelo Ministério da 
Integração Nacional para 
construção de adutoras de 
engate rápido na Paraíba e 
para obras da Vertente Lito-
rânea (Canal Aacuã-Araça-
go) são insignificantes dian-
te da demanda existente na 
Paraíba, segundo o deputa-
do estadual e presidente da 
Frente Parlamentar da Água 
da ALPB, Jeová Campos. “Os 

projetos hídrico da Paraí-
ba  na defesa civil nacional, 
ligada ao próprio Ministé-
rio da Integração, somam 
mais de R$ 200  milhões, 
por isso esse valor liberado 
agora não passa de miga-
lhas diante da problemática 
que precisamos enfrentar 
de abastecimento, adutoras, 
construção de barragens”, 
destaca o parlamentar.

De acordo com o par-
lamentar, a destinação de 

recursos sempre será bem-
vinda, em qualquer circuns-
tância, mas, neste caso espe-
cífico, ele avalia que liberar 
pouco mais de um quarto dos 
recursos mínimos necessá-
rios para obras importantes 
se constitui um descaso com 
os paraibanos. “Acho estra-
nho toda essa comemoração 
em torno de um volume de 
recursos que representa mi-
galhas diante de nossa real 
necessidade. ”, avalia Jeová.

TCE sedia debate sobre projeto 
para a barreira do Cabo Branco

Recursos destinados à Paraíba 
são apenas migalhas, diz Jeová

DIÁLOGO PÚBLICO

CONSTRUçãO De ADUTORAS

O representante da 
Assembleia Legislativa na 
Frente Parlamentar nacio-
nal Pró-Criança e Adoles-
cente (Fenacria), deputa-
do estadual Frei Anastácio 
(PT), anunciou que enviará 
relatório para os Ministé-
rios Públicos Estadual e Fe-
deral pedindo providências 
para resolver os problemas 
enfrentados pelos sete Con-
selhos Tutelares de João 
Pessoa. “Existe Conselho 
que não tem, sequer, tampa 
nos sanitários”, denunciou 
Frei Anastácio.

Durante o aniversário 
dos 26 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), comemorado na se-
gunda-feira (13), o parla-
mentar que também é o re-
presentante da Assembleia 
Legislativa na (Fenacria) 
e no Conselho Estadual da 
Criança e do Adolescen-
te visitou quatro dos sete 
Conselhos Tutelares de João 
Pessoa. “Nós constatamos 
falta de condições de traba-
lho para conselheiros, es-
truturas com problemas e 
inexistência de atenção da 
prefeitura da capital para o 
trabalho que é realizado pe-
los Conselhos que são a por-
ta de entrada para tudo que 
envolve a criança e o adoles-
cente”, disse o deputado.

Durante as visitas, o 
parlamentar disse que cons-

tatou um grande esforço dos 
35 conselheiros da capital, e 
dos demais servidores, para 
realizar o trabalho em prol 
da criança e do adolescen-
te. “Encontramos nos Con-
selhos, desde forro de teto 
caído, até mesmo falta de 
tampa nos assentos dos sa-
nitários. Na verdade, faltam 
condições dignas de traba-
lho para os conselheiros e 
demais servidores, assim 
como instalações adequadas 
para receber o público-alvo”, 

lamentou o deputado.
De acordo com o depu-

tado, no Conselho Sul, por 
exemplo, além de vários 
problemas, o forro do teto 
de uma das salas caiu há 
sete meses e não foi con-
sertado. No Conselho Nor-
te, não existe sequer uma 
placa de identificação na 
fachada, não há nenhum 
guarda municipal para aju-
dar na segurança no local 
e falta computador para os 
conselheiros. Os cinco Con-

selheiros dividem um mes-
mo computador.

No Conselho da região 
de Mangabeira, não é dife-
rente. Segundo o deputado, 
lá não existe sala de espera 
para as crianças. Não existe 
tampa no assento dos sa-
nitários, dos cinco compu-
tadores enviados pelo Go-
verno Federal apenas dois 
estão funcionando. A sala da 
psicóloga não tem ar-condi-
cionado, nem ventilador, e o 
cheiro de mofo é grande.

“O Conselho da região 
do Valentina é o pior em 
estrutura. A casa alugada é 
pequena, só tem um com-
putador funcionando, fal-
tam psicólogos e assistente 
social porque os titulares, 
quando estão de folga, ou 
férias, não tem outro para 
substituir. Mesmo assim, nos 
últimos seis meses – data de 
criação do Conselho -, já fo-
ram realizados 840 atendi-
mentos. Na região Norte, só 
este ano já foram realizados 

mais de 600 atendimentos”, 
disse o deputado.

O parlamentar afirmou 
ainda que os Conselhos es-
tão ficando sem computa-
dor. “Cada conselho recebe 
cinco computadores do Go-
verno Federal. Mas, as má-
quinas quebram, vão para 
conserto e não são devolvi-
dos pela Prefeitura. Da mes-
ma forma, acontece com os 
carros doados pelo Governo 
Federal, que quebram e não 
são consertados sob a ale-
gação que não há licitação 
para esse tipo de serviço. Os 
motoristas estão trabalhan-
do em plantões de 24 por 24 
horas, totalmente explora-
dos”, explicou o deputado.

Descumprimento
O deputado disse que 

a prefeitura está descum-
prindo a Resolução nº 170, 
de 10 de dezembro de 
2014, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda), 
que determina total respon-
sabilidade da gestão muni-
cipal para dar condições de 
funcionamento aos Conse-
lhos Tutelares. “A Prefeitura 
também despreza o artigo 
18, inciso sétimo da Lei Mu-
nicipal 11.407/2008, que 
determina que o município 
de João Pessoa é obrigado a 
oferecer instalações físicas 
em condições adequadas de 
habitabilidade, salubridade 
e segurança e os objetos ne-
cessários à higiene pessoal. 
Mas, nada disso está sendo 
observado”, afirmou.
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Nessa fase preliminar, 
foram selecionados 50 
alunos e três professores

Governador anuncia classificados 
PRIMEIRA EtAPA do GIRA MUNdo

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou ontem, 
por meio de sua conta no 
Twitter, que a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) di-
vulgou o resultado preliminar 
da classificação do Programa 
de Intercâmbio Internacional 
Gira Mundo. Foram seleciona-
dos nessa primeira etapa 50 
alunos, dos 800 classificados 
nas 14 Gerências Regionais 
de Educação (GREs). Para o 
programa, foram seleciona-
dos ainda três professores 
que foram monitores das 20 
turmas que obtiveram as três 
melhores médias no teste, 
realizado entre 5 e 7 de julho.

O primeiro colocado no 
teste foi Paulo Kennedy Ta-
vares Reis, de 17 anos, aluno 
do segundo ano do Ensino 
Médio da Escola Estadual 
Olivina Olívia Carneiro da 
Cunha, em João Pessoa. Pau-
lo obteve a nota máxima no 
teste, que é de 180 pontos, 
e explicou que foi pego de 
surpresa com o resultado. “A 
sensação de ser selecionado 
é realmente incrível, não so-
mente a de saber que passei, 
mas ainda mais saber que 
passei em primeiro lugar. 
Eu achei que tinha feito uma 
boa prova e que poderia ter 
passado, mas quando vi que 
minha nota era a máxima da 
prova, a sensação foi sem 
igual. Acho que nunca sen-
ti uma sensação dessas na 
minha vida”, explicou o es-
tudante. 

A família do aluno tam-
bém foi pega de surpresa 
e se emocionou com o re-
sultado. Segundo relatou o 
estudante, ao receber a no-
tícia, o pai e a mãe de Paulo 
ficaram emocionados e ime-
diatamente demonstraram 
o orgulho do filho com um 
abraço. “Eles  estavam aqui 
comigo na hora que olhei o 
resultado. A gente se abra-
çou e foi só alegria. O pes-
soal ficou realmente bem 
feliz”, contou empolgado o 
estudante, que vive também 
com a bisavó e com a avó.

Dos 50 alunos selecio-
nados para essa etapa do 
Gira Mundo, 25 são do sexo 
masculino, e 25 do sexo 
feminino. Os estudantes 
inscritos tiveram a opor-
tunidade de participar de 
um curso preparatório de 
inglês, que foi dividido em 
20 turmas no Estado, e mi-
nistrado por professores 

Jadson Falcão
Especial para A União

da rede estadual. 
O segundo e terceiro 

classificados nessa etapa do 
programa foram, respecti-
vamente, os alunos Samuel 
Laerte Albuquerque de Aze-
vedo Filho, estudante do 
Liceu Paraibano, e Rhuan 
Lafayette Feitosa de Oliveira 
Coutinho, também estudante 
da centenária escola da capi-
tal. Os três professores que 
foram classificados para esta 
edição do programa foram 
Patrícia Martins, Solanielly 

Cruz e Ingrid Carvalho. 
Para a professora So-

lanielly Cruz, que foi mo-
nitora do Gira Mundo no 
Instituto de Educação da 
Paraíba (IEP), a realização 
do programa demonstra a 
valorização dos professores 
e alunos pelo governador. 
“Quando eu soube do re-
sultado, fiquei muito emo-
cionada porque essa é uma 
oportunidade única que 
nós, professores de inglês 
da rede estadual, estamos 

tendo através do governa-
dor Ricardo Coutinho. Com 
este programa, Ricardo va-
loriza a nossa classe e esti-
mula os alunos a cada vez 
mais terem interesse de es-
tudar, uma vez que o profes-
sor de inglês não trabalha 
sozinho, e para ser selecio-
nado o aluno precisa estar 
com as notas boas também 
em português e matemáti-
ca”, explicou a professora.

Solanielly se disse sa-
tisfeita com o resultado, e 

observou que o trabalho 
com os alunos é fruto de 
um processo realizado com 
muita dedicação. “A emoção 
de receber o resultado foi a 
concretização de todo um 
trabalho e não se estende só 
a mim que vou ao Canadá, 
mas a todos os professores 
de inglês da rede que vão ter 
a oportunidade de, nas pró-
ximas edições, participarem 
e incentivarem os alunos 
a estudar mais. Sinto uma 
satisfação imensa de estar 

A Secretaria de Estado 
da Educação realiza até hoje 
a formação de 245 educa-
dores da rede estadual de 
ensino (professores, super-
visores e equipe multidisci-
plinar) que atuam no Proje-
to Alumbrar. A capacitação, 
que teve início na quarta-
-feira (13), é trabalhada nas 
escolas desde 2014 e tem 
por objetivo melhorar o de-
sempenho dos alunos que 
enfrentam algum tipo de 
dificuldade no aprendizado, 

principalmente de ordem 
social. Também nesta sema-
na, estão sendo formados os 
educadores do sistema de 
ensino Primeiros Saberes da 
Infância (PSI).   

A formação do Alum-
brar acontece na Escola 
Técnica Estadual de João 
Pessoa, em Mangabeira. 
Uma das participantes é a 
professora Horiana Lucena, 
do município de Patos. “Eu 
trabalho como educadora há 
17 anos e, nos últimos dois 

anos, faço parte do Alum-
brar”, declarou. Segundo ela, 
a mudança dos estudantes 
que integram o projeto é 
notória. “Tenho alunos que 
enfrentavam problemas 
com o aprendizado, por vá-
rios fatores, mas depois que 
entraram no Alumbrar se 
transformaram nos melho-
res alunos da sala”, revelou. 

O Alumbrar reorganiza 
a trajetória escolar dos estu-
dantes com distorção na re-
lação da idade e série, além 

de motivar a continuação 
dos estudos. O projeto tem 
parceria com a Fundação Ro-
berto Marinho, que ajuda a 
desenvolver a metodologia 
da telessala, dando relevân-
cia a um currículo de base 
humanística, que estimula 
atitudes protagonistas, insti-
gando o desejo e a superação 
dos alunos.

De acordo com a gerente 
executiva de Educação Infan-
til e Ensino Fundamental da 
Secretaria de Estado da Edu-

cação (SEE), Marta de Medei-
ros Correia, o Alumbrar já 
mostrou resultados logo no 
primeiro ano de sua implan-
tação. “Essa é uma política 
pública que vem surpreen-
dendo pelos rápidos resulta-
dos positivos, já que o aluno 
que participa da metodolo-
gia se sente mais valorizado 
e reflete essa mudança no 
aprendizado”, reforçou. 

Primeiros Saberes
Simultaneamente à for-

mação do Projeto Alumbrar, 
acontece na Central de Aulas, 
do campus I da Universida-
de Federal da Paraíba, a do 
sistema de ensino Primeiros 
Saberes da Infância. 

O objetivo do sistema 
é assegurar diretrizes para 
prática educativa do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, 
com a finalidade de alfabe-
tizar as crianças na idade 
certa, com pleno domínio da 
leitura e da escrita, além do 
cálculo matemático.

Governo do Estado encerra hoje formação do Projeto Alumbrar
REdE EStAdUAL dE ENSINo

participando de um projeto 
tão grandioso que também 
é realizado em outros esta-
dos, mas neles não abrange 
o professor. O diferencial 
aqui na Paraíba é que o go-
vernador pensou na pessoa 
do professor, nos dando a 
chance de vivenciar essa ou-
tra realidade de uma cultura 
tão diferente da nossa”, fina-
lizou Solanielly Cruz.

Teste de proficiência
No Programa Gira Mun-

do, o teste TOEIC é utilizado 
para oportunizar a certifi-
cação dos alunos do Siste-
ma Estadual de Ensino, ex-
pandindo as oportunidades 
do estudante ao ingressar 
no mercado de trabalho. O 
programa dá ainda a opor-
tunidade de vivência do 
aluno durante um período 
de cinco meses em um país 
de língua inglesa, que nesta 
edição será o Canadá. 

Os alunos classificados 
foram submetidos à apli-
cação, pelo Instituto Fede-
ral de Ciência e Tecnologia 
(IFPB), do TOEIC Bridge, de 
um teste de proficiência em 
língua inglesa para pessoas 
cuja língua materna não é 
o inglês. O teste foi desen-
volvido para candidatos do 
nível iniciante até o pré-in-
termediário, e é adequado 
a alunos ou qualquer pes-
soa que use o idioma inglês 
para estudos, trabalho ou 
viagens. 

A lista de classificação 
completa dos participantes 
do teste TOEIC Bridge está 
disponível no portal do Pro-
grama Gira Mundo: www.
paraiba.pb.gov.br/educa-
cao/giramundo.

O programa Gira Mundo foi 
lançado pelo governador Ricardo 
Coutinho no dia 10 de dezembro 
do ano passado, durante a soleni-
dade de inauguração do Centro 
Aquático de Aprendizagem (pis-
cina semiolímpica), localizado no 
Complexo Central de Escolas de 
João Pessoa, formado pelas es-
colas estaduais Liceu Paraibano, 
Olivina Olívia Carneiro da Cunha, 
Instituto de Educação da Paraíba 
(IEP) e Argentina Pereira Gomes.  
O programa proporcionará aos 
estudantes e professores o conhe-
cimento da cultura internacional. 
Nesse primeiro momento, os con-
templados irão para o Canadá.

No país, os alunos residirão 
em casa de famílias nativas (host 

Programa foi lançado por Ricardo Coutinho no ano passado
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

family) do Canadá, cursarão um 
semestre letivo em high school 
e farão um curso de imersão em 
inglês, com bolsa-auxílio no valor 
total de R$ 4.200,00 divididos em 
seis parcelas. Já o professor viven-

ciará novas práticas pedagógicas 
que proporcionarão o aperfeiçoa-
mento profissional, durante três 
meses, em escolas de nível médio 
do Canadá. Também terá moradia 
com host family, com bolsa-auxílio 

no valor total de R$ 2.100,00, divi-
dido em três parcelas.

 No lançamento do progra-
ma, o secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, dis-
se que o Gira Mundo vai motivar 
muito os estudantes e professores 
no aprendizado prático da língua 
inglesa, sendo o idioma um passa-
porte para o conhecimento. 

Na ocasião, Aléssio Trindade 
disse também que o programa 
vai proporcionar intercâmbio 
com a Finlândia, que é referên-
cia mundial em educação, com 
a parceria focada na formação 
de professores; com a Holanda, 
por meio da parceria focada no 
design, nos programas em be-
nefício aos idosos (a exemplo do 
que já temos no Estado, como o 
Programa Cidade Madura), bem 
como com a área hoteleira.

Foto: Francisco França/seCom-PB
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Ricardo lançou o Gira Mundo na inauguração do Centro Aquático de Aprendizagem 

Paulo, primeiro colocado no teste, diz que foi pego de surpresa Solanielly foi uma das professoras classificadas para esta edição
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Apreensão de drogas aumenta 
58% no 1o semestre deste ano 
Em seis meses, a polícia 
tirou das ruas 484kg
de entorpecentes

De janeiro até junho deste 
ano, as Forças da Segurança da 
Paraíba apreenderam 484,69 
quilos de drogas no Estado, o 
que representa um crescimen-
to de 58% em comparação à 
quantidade de entorpecen-
tes retirada de circulação no 
mesmo período de 2015 (307 
quilos). Os dados fazem parte 
de um relatório semestral do 
Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística (Nace) da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social (Seds).

No documento, também 
foi feito um detalhamento das 
drogas mais apreendidas pelos 
policiais no Estado, mostrando 
que o trabalho de repressão ao 
crime de tráfico vem tendo um 
resultado positivo. A droga que 
registrou o maior percentual 
em número de apreensão foi a 
cocaína. De janeiro a junho de 
2015, foram apreendidos 6,6 
quilos e no mesmo período 
deste ano 16,8 quilos. A com-
paração entre os anos mostra 
um crescimento de 155%.  

A maconha aparece como 
o segundo tipo com maior per-
centual de crescimento quando 
se refere à retirada de circu-
lação. No 1º semestre do ano 
passado, foram apreendidos 
272,6 quilos e em 2016 foram 
434,82 quilos. Isso revela que 
este ano houve um crescimen-
to de 59% na apreensão desse 
tipo de droga. Já o crack teve 
um total de 27,8 quilos apreen-
didos em 2015 e agora foram 
33,07 quilos no mesmo perío-
do, com um crescimento de 
19% na comparação entre os 
seis meses dos dois anos. 

Para o secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, Cláu-
dio Lima, o crescimento no nú-
mero de apreensões se deve ao 
trabalho integrado das Forças 
de Segurança para prevenção e 
repressão qualificada ao tráfico 
e o eficiente desempenho da 
Inteligência policial. “Atuamos 
com uma gestão focada em 
resultados e essas apreensões 
fazem parte do nosso objetivo, 
que é desarticular a comercia-
lização de entorpecentes. Uma 
das ações neste sentido foi a 
criação da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes (DRE) 
de Campina Grande, focada 
exatamente nesse combate, 
juntamente com a DRE de João 
Pessoa. Além disso, as apreen-
sões acontecem também em 
outras localidades, abrangidas 
por unidades policiais milita-
res e da Polícia Civil”, destacou. 

Os números apontam que 
de 2011 a 2015 foram retira-
dos de circulação mais de 11 
toneladas de entorpecentes 
no Estado. Somente em 2015, 
foram apreendidas 3 toneladas 
e 844 quilos de maconha, co-
caína e crack, o que contabiliza 
uma média de 10,5 quilos de 
drogas que deixaram de ser co-
mercializadas ilegalmente em 
território paraibano. O aumen-
to de apreensões em relação a 
2014 foi de 44%.

Em 2015, aumentou a 
quantidade  retirada das ruas 
de todos os tipos de drogas. No 
caso da maconha, foram 3.634 
quilos apreendidos, 43% a 
mais do que em 2014; o crack, 
foi de 107, 4 quilos para 124,5 
quilos, com um acréscimo de 
16%. No caso da cocaína, foram 
86,2 quilos em 2015, 190% a 
mais que no ano anterior. 

A Polícia Civil, através de 
uma ação conjunta do Núcleo 
de Homicídios de Santa Rita, da 
4ª Delegacia Distrital e Delegacia 
de Defraudações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa, conseguiu 
localizar e dar cumprimento a 
um mandado de prisão preven-
tiva expedido pela 7ª Vara Cri-
minal da capital contra Claudio 
Assunção, 45 anos, natural de 
Ivaiporã, no Estado do Paraná. 
Ele é suspeito de praticar fraudes 
na Paraíba e em um hotel locali-
zado na cidade de Canela, no Rio 
Grande do Sul.

Claudio Assunção foi preso 
por policiais do Núcleo de Homi-
cídios de Santa Rita no bairro do 
Geisel, na Zona Sul de João Pes-
soa. Os policiais estavam fazendo 
diligências na área e foram cha-
mados pelo dono de uma loca-
dora que disse estar desconfiado 
de um homem. Quando os poli-
ciais se identificaram e pediram 
os documentos pessoais do sus-
peito, descobriram que ele era 
estelionatário, respondia pro-
cessos e tinha um mandado de 
prisão em aberto. A partir dai o 
caso foi entregue à Delegacia de 
Defraudações, que após levanta-
mento identificou que ele estava 
sendo investigado desde 2013 
pela polícia da Paraíba.      

Durante o depoimento, o 
suspeito não quis dar detalhes 
sobre as fraudes que culmina-
ram na decretação de sua prisão 

Acusado de estelionato é preso em JP
PROCURADO PELA JUSTIÇA DO RS
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Print do anúncio onde Claudio Assunção divulgava o trabalho de sua empresa informando as vantagens de investir em dólar 

As Polícias Civil e Mi-
litar da 12ª Área Integra-
da de Segurança Pública 
(Aisp), com sede em Es-
perança, apreenderam 
ontem vários materiais 
que foram utilizados na 
explosão do Banco do 
Brasil do município de 
Alagoa Nova, ocorrida na 
madrugada de quarta-
feira (13). A operação foi 
realizada na zona rural 
de Remígio, onde foram 
apreendidos veículos, 
grampos e drogas. 

A ação criminosa 
foi registrada por volta 
das 3h e, de acordo com 
informações repassadas 
para a polícia por mora-
dores da localidade, os 
ladrões chegaram de car-
ros e em uma ação mui-
to rápida danificaram o 
cofre central da agência 
bancária usando explo-
sivos. As testemunhas 
também informaram 
que os criminosos fugi-
ram levando os malotes 
na direção de Remígio. 
Para impedir a persegui-
ção policial, eles jogaram 
grampos na pista. As ima-
gens mostraram à polícia 
que o grupo responsável 
por esta explosão agiu da 
mesma forma que os que 
realizaram um ataque a 
um banco em Areia.

A partir daí, os poli-
ciais iniciaram as buscas 

para encontrar os suspei-
tos que usaram a mesma 
caminhoneta Hilux preta 
nas duas ações. O veiculo 
com restrição de roubo 
foi localizado parado em 
uma propriedade conhe-
cida como Lagoa de Jugo, 
em Remígio. Quando a 
polícia chegou ao local, 
as pessoas que estavam 
lá fugiram em direção à 
mata deixando para trás 
grampos, pés de cabra, 
binóculos e duas motos.  

“Acreditamos que a 
localidade era um ponto 
de apoio dos criminosos 
que eles usavam antes 
e depois da prática dos 
crimes, já que no local fo-
ram encontrados vários 
objetos usados para pra-
ticar o ataque às agên-
cias bancárias. Agora as 
nossas investigações vão 
se concentrar na identi-
ficação e prisão dos in-
tegrantes desse grupo 
criminoso”, disse o dele-
gado seccional de Espe-
rança, Henry Fábio.   

Os policiais militares 
do 10º Batalhão conti-
nuam as buscas na área. 
“A descoberta do escon-
derijo dos criminosos, ho-
ras depois do crime pra-
ticado por eles, mostra a 
importância do trabalho 
de integração das polí-
cias”, concluiu o major 
Pablo,  do 10º BPM.  

Material utilizado em 
explosão é apreendido

BB DE ALAGOA NOVA

A Delegacia de De-
fraudações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa pren-
deu, no início da tarde de 
ontem, Marcelo Júnior da 
Silva, 35 anos, natural de 
Caruaru (PE), e a mulher 
dele Miria Costa Lopes, 37 
anos, de Campina Grande. 
O casal é suspeito de pra-
ticar fraudes relacionadas 
à negociação de veículos 
usando cartões de crédito 
das vítimas para aplicar o 
golpe, que já soma quase 
R$ 90 mil.

O crime era praticado 
na empresa dos suspeitos, 
Marcelo Car, localizada no 
bairro de Mangabeira, Zona 
Sul da capital. As investi-
gações da polícia mostram 
que eles teriam negociado 
de forma fraudulenta pelo 
menos quatro veículos, re-
cebendo o valor integral 
dos compradores. “Destaca-
mos que em uma das nego-
ciações a vítima entregou o 
cartão de crédito para que 
fosse cobrada a quantia de 
R$ 9 mil, que era o valor 
firmado. No entanto, os sus-
peitos passaram R$ 23 mil, 
apropriando-se dos valores 
cobrados a mais indevida-
mente”, falou o delegado 
Lucas Sá, da DDF.

O trabalho de investi-
gação também revelou que 
os suspeitos não entrega-
vam os documentos dos veí-
culos negociados. Algumas 
vítimas não conseguiram 

transferir a propriedade 
dos carros comprados uma 
vez que eles eram financia-
dos. Por causa disso, elas 
procuraram os suspeitos 
para desfazer as compras. O 
casal fazia os clientes paga-
rem a quantia de R$ 9 mil e, 
achando que iam resolver o 
problema, as vítimas aceita-
vam a proposta e recebiam 
cheques dos suspeitos com 
o valor repassado na hora 
da compra dos veículos, 
mas depois descobriam que 
tinham assinaturas falsas 
ou eram sem fundos. Depois 
disso os suspeitos fechavam 
o estabelecimento e se mu-
davam para outro endereço.

A Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações recebeu a 
denúncia do paradeiro do ca-
sal pelo número 197 Disque 
Denúncia da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social 
(Seds). Os dados foram checa-
dos e assim foi possível locali-
zar os dois suspeitos no novo 
estabelecimento que estava 
sendo montado por eles, no 
bairro de Mangabeira. Eles fo-
ram presos em flagrante pelo 
crime de estelionato. Marcelo 
e Miria estão na Central de 
Polícia, no Geisel,  aguardan-
do o encaminhamento para a 
audiência de custódia. Agora 
a Delegacia de Defraudações 
vai continuar investigando 
para saber quantas pessoas 
foram lesadas pelo casal e 
quanto foi o prejuízo causado 
pelos suspeitos a elas. 

Polícia prende casal 
suspeito de fraudes

VENDA DE VEÍCULOS Homem é detido 
sob acusação de 
duplo homicídio 
em Cabedelo

Policiais civis do Núcleo 
de Homicídios de Cabedelo 
cumpriram na tarde de ontem 
um mandado de prisão pre-
ventiva contra João David Lima 
de Souza, suspeito de envolvi-
mento em um duplo homicídio 
registrado em março deste ano 
no bairro Jardim Maguinhos. 
As investigações apontam que 
David Lima, junto com outros 
dois homens, abordou e ma-
tou, com vários tiros e facadas, 
Gilcimar Alves, 32 anos, e Edri-
gley Francisco, 24 anos. 

Segundo testemunhas, 
os dois estavam consertando 
uma canoa quando foram cer-
cados pelos três suspeitos que, 
depois de uma discussão, feri-
ram as vítimas. Edrigley mor-
reu no local e Gilcimar ainda 
foi socorrido, mas não resistiu 
a gravidade dos ferimentos.

Edrigley tinha cumprido 
pena por tráfico de drogas no 
Presídio João Bosco Carvalho, 
em Guarabira, e estava em li-
berdade há um mês. Como a 
área é monitorada por causa 
do tráfico de drogas, os poli-
ciais ouviram testemunhas que 
descreveram as características 
dos suspeitos e cruzaram as in-
formações do banco de dados 
dos investigados pela 3ª De-
legacia Seccional de Cabede-
lo e chegaram à identificação 
dos responsáveis pelo crime. 
A polícia pediu o mandado de 
prisão dos três envolvidos. Da-
vid Lima foi encontrado, já os 
outros dois conseguiram fugir.

preventiva, e informou que só 
falaria em juízo. Mas as investi-
gações mostraram que ele tinha 
uma empresa de marketing mul-
tinível e investimentos em dólar. 
Ele divulgava o trabalho da em-
presa na Paraíba informando as 
vantagens de investir em dólar, 
mostrando que o retorno era 
maior do que o da poupança, de-
pendendo da variação da moeda 
americana. Dessa forma, Claudio 
Assunção conseguiu atrair algu-
mas vítimas que repassaram vá-
rios valores para ele.   

“Identificamos, através do in-
quérito, que uma das vítimas de 

Claudio Assunção teria repassado 
para a conta pessoal do investiga-
do R$ 120 mil. Ela teria caído na 
promessa de ter um retorno bem 
vantajoso. O dinheiro seria devol-
vido para ela em alguns meses 
quando a variação do dólar apre-
sentasse um valor muito superir 
ao que ela investiu. No entanto, 
depois de conseguir a obtenção 
dos valores contratados ele desa-
parecia, mudava de endereço e 
de telefone deixando a vítima no 
prejuízo”, falou o delegado titu-
la da DDF, Lucas Sá.

As investigações mostram 
que Claudio Assunção fez outras 

vítimas na Paraíba e em diversos 
estados do Brasil. Com a prisão 
e interrogatório do suspeito, a 
Polícia Civil concluiu o inquérito 
que estava em tramitação desde 
2013. Agora será pedida a prisão 
preventiva do suspeito pela práti-
ca dos outros crimes e pelo risco 
comprovado de fuga. 

A DDF orienta as vítimas de 
Claudio Assunção que compare-
çam à delegacia ou comuniquem 
os fatos através do telefone 197, 
Disque Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa Social 
(Seds). O sigilo da informação é 
garantido. 



Paraíba
UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2016

Lixo, pichações e mau cheiro 
invadem o Viaduto Terceirão
Banheiros fechados estão 
entre as reclamações de 
pessoenses e turistas

Viaduto Dorgival Terceiro Neto fica na Rua Miguel Couto, sob o shopping popular Terceirão

Escadarias estão tomadas pela sujeira, lama e poças d’água com focos do mosquito Aedes aegypti

Frequentadores lamentam o abandono da praça pela população e a inatividade do restaurante

Portões dos banheiros masculino e feminino frequentemente ficam fechados com cadeado

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os banheiros do Viaduto 
Dorgival Terceiro Neto, situa-
do na Rua Miguel Couto, sob 
o shopping popular Terceirão, 
no centro da capital, estão fe-
chados, abandonados e sujos 
exalando mau cheiro.  Na ma-
nhã de ontem, a reportagem 
presenciou, durante 30 minu-
tos no local, pelo menos oito 
pessoas (homens e mulheres) 
que queriam utilizar os ba-
nheiros do viaduto, mais co-
nhecido como Terceirão, mas 
as grades que dão acesso aos 
banheiros estavam fechadas 
de cadeado.  

O turista de Fortaleza Ja-
ckson dos Santos foi uma das 
pessoas que estavam transi-
tando pelo centro da cidade 

e chegou a descer pelas es-
cadarias que dão acesso aos 
banheiros do viaduto, mas as 
grades estavam fechadas de 
cadeado. Ele tentou chamar 
alguém para abrir, mas não 
tinha ninguém. “Acho um ab-
surdo não ter ninguém para 
cuidar desses banheiros no 
centro da cidade”, disse irrita-
do o turista.

O vendedor ambulante 
João Pereira, que vende alguns 
produtos próximo à escadaria 
dos banheiros femininos, dis-
se que nem todos os dias os 
banheiros estão abertos por 
causa da ação de vândalos. Ele 
revelou que existe sempre um 
faxineiro que fica limpando os 
banheiros diariamente, mas 
ontem, pelo menos no horário 
da manhã, ele não tinha com-
parecido ao expediente.

Outro ponto do Terceirão 
que está totalmente tomado 
pela sujeira, com muita lama 
e fezes, são as escadarias do 

viaduto que dão acesso a Rua 
Cardoso Vieira. Tanto de um 
lado como do outro, as esca-
darias estão bastante sujas e 
apresentando focos de den-
gue, já que existem poças de 
lama com muito lixo. A esca-
daria do lado direito está in-
transitável, com muito mato, 
lixo e enormes poças de lama. 

A Empresa de Limpeza 
Urbana (Emlur) afirmou que 
a limpeza na localidade vem 
sendo feita periodicamente, 
mas para quem precisa passar 
pelas escadarias do Viaduto 
Terceirão, percebe que o am-
biente precisa urgentemente 
de uma limpeza geral, inclusi-
ve com a retirada do mato que 
cresce rápido com as chuvas. 

O nome do viaduto, Dor-
gival Terceiro Neto, constru-
ído na década de 70, foi dado 
em homenagem ao ex-prefeito 
da cidade e governador do 
Estado no período de 1978 a 
1979.

FotoS: Evandro Pereira

A Paróquia Sant’Ana, 
no conjunto Funcionários 
II, em João Pessoa, inicia 
oficialmente hoje a festa da 
sua padroeira. De acordo 
com a programação, a festa 
vai se estender até dia 24. 
“Serão dez dias de muita fé 
e devoção à avó de Jesus”, 
comentou o padre Edilson 
Figueiredo. Uma semana 
antes do início da festa, a 
imagem da padroeira per-
correu todas as comunida-
des da Paróquia onde fo-
ram celebradas missas. 

Com o tema “Senho-
ra Sant’Ana, Mãe e Vó da 
Misericórdia”, a festa será 
aberta às 19h com o has-
teamento das bandeiras e, 
logo em seguida, será cele-
brada a missa solene pelo  
bispo emérito de Cajazei-
ras,  dom José Gonzalez. “A 
nossa padroeira é cheia de 
misericórdia e compaixão 
e que sejamos como ela 
na dor e na compaixão uns 
com os outros e que nesta 
novena sejamos abençoa-
dos e consagrados”, disse o 
padre Figueiredo. 

Nas noites seguintes, 
com exceção do sábado, 
dia 23, quando a procissão  
com a imagem da Senhora 
Sant’Ana sairá às 18h30  da 
comunidade São José em 

direção a Matriz,  a progra-
mação será iniciada sem-
pre às 19h com adoração ao 
Santíssimo Sacramento e 
missa solene com a presen-
ça de todas as comunida-
des, movimentos, pastorais 
e serviços que compõem a 
Paróquia Sant’Ana.  No do-
mingo (24), além da pro-
gramação da noite, pela 
manhã, às 7h, haverá a mis-
sa dos avós e às 10h com os 
netinhos de Sant’Ana. 

“Quando celebramos 
a festa do nosso padro-
eiro, celebramos ação de 
graças a Deus, não é uma 
adoração a um santo, e sim, 
uma veneração aos santos, 
um momento de respeito 
a uma pessoa que durante 
sua vida deixou governar-
-se por Cristo e por isso se 
dedicou aos pobres na ca-
ridade. Celebrar a festa de 
um padroeiro é vivenciar a 
presença de Deus na huma-
nidade e na comunidade”, 
destacou o padre.

Ainda de acordo com o 
padre Edilson Figueiredo, 
celebrar a festa do padro-
eiro ou padroeira é  reno-
var o ardor missionário e 
vivenciar a graça de Deus 
na sua vida de cristão cató-
lico e essa  será  mais uma 
oportunidade para aliviar 
os pecados e reavivar o 
compromisso com Cristo e 
a Igreja. 

Paróquia Sant’Ana inicia 
hoje a festa da padroeira
Paulo Cosme
Especial para A União

O Pavilhão do Chá con-
tinua sendo utilizado por 
vendedores de drogas no 
período da noite e profissio-
nais do sexo durante todo o 
dia. Construído no início do 
século XX, durante a gestão 
do governador Francisco Ca-
milo de Holanda em 1917, o 
Pavilhão do Chá, instalado 
na Praça Venâncio Neiva, 
passou por uma ampla re-
forma no ano de 2010, mas 
continua inativo. 

Recentemente foi inicia-
do um serviço de manutenção 
onde já funcionou o restau-
rante da praça, mas segundo 
informações da Secretaria de 
Comunicação do Município, o 
trabalho que está sendo fei-
to visa apenas a recuperação 
do Pavilhão do Chá e não há 
informação por parte da Pre-
feitura de João Pessoa sobre a 
abertura de um novo restau-
rante no local.

Segundo um dos fre-
quentadores do Pavilhão do 
Chá, o trabalhador autôno-
mo Magnaldo de Melo, nesta 
bela praça que fica cercada 
pelo Palácio da Redenção, o 
Tribunal de Justiça e a Dele-
gacia Regional do Trabalho, 
já funcionou um restaurante 
que era muito bem frequen-
tado inclusive por intelec-
tuais, políticos e juízes  da 
capital. 

“O local é bem ilumina-
do, as árvores e plantas são 

Restaurante fechado facilita tráfico
PAVILHÃo Do CHÁ

bem cuidadas, mas falta a 
Prefeitura de João Pessoa 
transformar o Pavilhão do 
Chá para que ele passe a ser 
frequentado por cidadãos. 
Atualmente o local é ponto 
de prostituição e de vende-
dores de drogas no período 
da noite”, revelou Magnaldo, 
lamentando o abandono do 
Pavilhão do Chá pela popu-
lação pessoense.

Originalmente a Praça 
Venâncio Neiva onde está 
instalado o Pavilhão do Chá 

foi destinada à prática da 
patinação, e era lá que um 
grande número de pessoas 
dedicava as tardes dos do-
mingos e feriados a correr 
sobre os patins (o presiden-
te João Pessoa demoliu de-
pois o ringue de patinação, 
mandando erguer o pavi-
lhão central para o serviço 
dos chás das cinco, no estilo 
britânico). A partir daí, o lo-
cal passou a chamar-se Pavi-
lhão do Chá, embora a praça 
— uma das mais expressivas 

da capital paraibana — te-
nha o nome oficial de Venân-
cio Neiva, outro governante 
do Estado. 

Tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Pa-
raíba (Iphaep), o logradouro 
possui também um expres-
sivo coreto. No seu contorno 
fica o Palácio do Governo do 
Estado, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba, o Fórum e a De-
legacia Regional do Traba-
lho. (JA)
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Ataque na França mata ao menos 
70 e mais de 100 ficaram feridos 
Um caminhão em alta 
velocidade atropelou várias
pessoas nas ruas de Nice

Um ataque com um ca-
minhão na cidade de Nice, 
no sul da França, deixou de-
zenas de mortos e feridos 
ontem, quando a multidão 
comemorava o feriado da 
Tomada da Bastilha, maior 
festa nacional. Segundo a 
Procuradoria francesa, ci-
tada pela imprensa do país, 
pelo menos 70 pessoas 
morreram e mais de cem 
ficaram feridas. O inciden-
te está sendo tratado como 
atentado terrorista.

Um caminhão atrope-
lou as pessoas que enchiam 
uma avenida à beira-mar 
durante a queima de fogos 
do dia 14 de julho. Segundo 
testemunhas, após o veícu-
lo avançar contra a multi-
dão, seus passageiros abri-
ram fogo e trocaram tiros 
com forças policiais.

Ainda não se sabe 
quantas pessoas teriam 
participado do ataque. De 
acordo com a emissora 
francesa BFMTV, o moto-
rista teria morrido no con-
fronto. Um suspeito estaria 
foragido. Nas redes sociais, 
o prefeito da cidade, Chris-
tian Estrosi, falou sobre o 
ataque. “Caros cidadãos de 
Nice, parece que o moto-
rista do caminhão causou 
dezenas de mortes. Perma-
neçam em suas casas.”

Dezenas de corpos
Imagens publicadas 

nas redes sociais mostra-
ram diversas pessoas no 

chão após o atropelamen-
to, e um caminhão atingido 
por vários disparos. Outros 
vídeos mostram a multi-
dão correndo pelas ruas de 
Nice para buscar refúgio. 
Testemunhas relataram à 
Associated Press ter visto 
o motorista armado. “Foi 
uma carnificina. Corpos 
por todo lado”.

O presidente francês, 
François Hollande, está 
reunido com o seu gabi-
nete. Taxistas da cidade 
ajudaram gratuitamente a 
retirar as pessoas que esta-
vam na área do ataque.

Da Télam

Ao saber do atropela-
mento de centenas de pes-
soas na noite dessa quin-
ta-feira (14), em Nice, o 
presidente da França, Fran-
çois Hollande, que estava 
em Avignon, no sul do país, 
deixou a cidade para  uma 
reunião de emergência 
com seu gabinete, na sede 
do Ministério do Interior, 
em Paris. 

As  informações dão 
conta que  cerca de 60 pes-

soas morreram e 100 fi-
caram feridas quando um 
caminhão avançou sobre 
a multidão, que assistia à 
queima de fogos em come-
moração à queda da Basti-
lha, mais importante feria-
do nacional francês.

”Tudo indica” que se 
trata de um atentado, dis-
se o fiscal antiterrorista da 
França, François Mollins, 
ao comentar o atropela-
mento de dezenas de pes-
soas em Nice.

A prefeitura de Nice 

informou, pela rede social 
Twitter, que houve um aten-
tado. A prefeitura do Depar-
tamento dos Alpes Maríti-
mos, onde está localizada a 
cidade de Nice, disse que o 
motorista do caminhão foi 
morto a tiros pela polícia.

“Queridos residentes 
de Nice, o motorista de um 
caminhão aparentemente 
causou dezenas de mortes. 
Permaneçam no momento 
em casa. Escreveu o prefei-
to de Nice Christian Estro-
si, no Twitter.

A mídia francesa infor-
mou que o caminhão ba-
teu nas pessoas enquanto 
a multidão estava reunida 
assistindo a um show de 
fogos de artifícios durante 
o feriado, na Paseio dos In-
gleses, um ponto turístico 
muito popular em Nice.

Também há informa-
ções não confirmadas de 
tiroteios no mesmo local. 
Alguns meios de comunica-
ção informaram que o aci-
dente se trata de um ata-
que terrorista.

Presidente da França convocou reunião

Cristina Indio do Brasil 
Repórter da Agência Brasil  

A Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
autorizou a Petrobras a 
interromper a produção 
em 16 plataformas e 14 
concessões, sendo 13 em 
terra e uma em mar. De 
acordo com a ANP, a au-
torização foi motivada 
pela “recente e brusca” 
mudança da conjuntura 
externa à companhia, 
como a queda do pre-
ço do petróleo, a des-
valorização significativa 
do real frente ao dólar, 
a perda de grau de in-
vestimento do Brasil e 
os problemas enfrenta-
dos com fornecedores 
nacionais. Segundo a 
agência, também pesou 
na decisão o fato de a 
produção no curto pra-
zo não ser econômica.

A Petrobras poderá 
parar a produção nas 
concessões de Aguilha-
da, Angelim, Aruari, 
Atalaia Sul, Brejo Gran-
de, Ilha Pequena, em 
Sergipe; Fazenda Ma-
tinha, Fazenda Santa 
Rosa, Pedrinhas, Que-
rerá, Rio da Serra, Rio 
Pojuca, na Bahia; Rio 
São Mateus Oeste, no 

Espírito Santo, todas em 
terra; e na de Agulha, 
no Rio Grande do Norte, 
no mar.

Já as plataformas 
que terão a produção 
interrompida estão 
nos campos de Agulha 
(PAG-1, PAG-2 e PAG-3), 
Ubarana (PUB-15), Ara-
baiana (PARB-3), Pesca-
da (PPE-3), Xaréu (PXA-
2), Camorim (PCM-05, 
PCM-06, PCM-07, PCM-
08, PCM-09), Guaricema 
(PGA-2, PGA-7 e PGA-
8) e Oeste de Ubarana 
(POUB-2).

Segundo a resolu-
ção da ANP, terminado o 
prazo de interrupção da 
produção, caso não haja 
um processo de cessão 
de direitos, a produção 
de cada campo deverá 
ser retomada no dia útil 
seguinte ao fim da pa-
ralisação, atualizados e 
apresentados os respec-
tivos Programas Anuais 
de Produção e de Traba-
lho e Orçamento.

Se a cessão de di-
reitos não ocorrer ou 
for constatada a invia-
bilidade econômica do 
retorno da produção, o 
concessionário deverá 
dar início ao processo de 
terminação antecipada 
dos contratos.

ANP autoriza Petrobras 
a suspender produção

EM 16 PLATAFORMAS

O governo pretende 
apoiar um projeto de lei que 
permite a venda no mercado 
de parte de dívidas tributá-
rias e de débitos inscritos na 
dívida ativa parcelados por 
contribuintes. Os ministros 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, trataram do tema 
ontem à tarde, em reunião 
com o ministro Raimundo 
Carreiro, do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Chamado de securitiza-
ção, o processo permite que 
o governo venda no mercado 
até R$ 60 bilhões de dívidas 

parceladas com a União, cujo 
total está estimado em R$ 1,5 
trilhão. Os débitos são con-
vertidos em cotas de um fun-
do creditício que serão postas 
à venda no mercado. O pro-
jeto que autoriza o governo 
a usar esse mecanismo para 
engordar o caixa está em tra-
mitação no Senado.

Na prática, a ideia per-
mite que o governo receba 
antecipadamente valores que 
estão sendo parcelados pelas 
empresas com a Receita Fe-
deral e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. Apesar 
de ter potencial para atrair 

até R$ 60 bilhões, o ministro 
do Planejamento disse que o 
montante que deve ser secu-
ritizado (convertido) em co-
tas de fundos e vendidos no 
mercado será menor.

“A União tem R$ 1,5 tri-
lhão de dívida ativa registra-
da. Em torno de R$ 60 bilhões 
são passíveis desse processo 
de securitização, mas isso não 
é uma estimativa do que se 
pode fazer, porque depende 
da capacidade de o mercado 
e o governo estruturarem as 
operações. Vamos levantar um 
valor muito menor [que os R$ 
60 bilhões]”, disse Oliveira.

Por Adriana Ferraz

São Paulo, (AE) - In-
tegrantes da Comissão de 
Proteção à Paisagem Urba-
na (CCPU), ligada à Prefei-
tura de São Paulo, vetaram 
a exposição da imagem da 
bandeira do Brasil na facha-
da do prédio da Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), na Aveni-
da Paulista, região central 
da cidade. 

 A proibição visa a im-
pedir o uso político ou mes-
mo eleitoral do símbolo pela 
instituição, declaradamente 
favorável ao impeachment 
da presidente afastada Dil-
ma Rousseff (PT). A Fiesp 
considera que a medida re-
presenta um tipo de censura 
e vai recorrer.

Determinado pelo pla-
car de oito votos a três, o 
veto inclui datas comemo-
rativas, como 7 de Setem-

bro ou 15 de novembro 
- feriados que remetem ao 
sentimento nacionalista. 
Também nesses casos será 
preciso pedir autorização ao 
órgão, que analisa ações que 
podem ferir as regras da Lei 
Cidade Limpa.

Do mesmo modo, a CPPU 
determinou que o painel di-
gital do prédio permaneça 
desligado no intervalo das 
mostras artísticas, essas, sim, 
aprovadas pela comissão.

Governo quer aprovar projeto 
para vender dívida de contribuinte 

Prefeitura de SP proíbe Fiesp 
de expor bandeira do Brasil

NO MERCADO

PROTEçãO à PAiSAgEM uRbANA

Fundac disciplina 
uso de celulares 
em unidades 
socioeducativas

O presidente da Fun-
dação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Alice 
de Almeida (Fundac), Noal-
do Meireles, emitiu portaria 
disciplinando o uso de celu-
lares em todas as unidades 
socioeducativas da Paraíba. A 
constante apreensão de apa-
relhos celulares nesses locais, 
bem como o uso irregular nas 
áreas restritas a jovens e ado-
lescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa, moti-
vou a decisão. O uso na parte 
administrativa continua sem 
restrição. A portaria número 
042/2016-GP, de 12 de Julho 
de 2016, foi publicada na edi-
ção do Diário Oficial de ontem.

A decisão foi respaldada e 
conferida pela Lei nº 3.815, de 
25 de novembro de 1975, c/c a 
Lei nº 6.060, de 13 de junho de 
1995, e, por analogia, previsto 
no art. 319-A (proíbe o acesso 
a aparelho celular, segundo 
o Código Penal) e art. 349-A 
(proíbe ingressar, promover, 
intermediar, auxiliar ou facili-
tar o uso e entrada de aparelho 
celular). A decisão também se 
baseia no princípio da impes-
soalidade da administração 
pública, previsto no art. 37 da 
Constituição Federal. 

A partir desta portaria, 
“o uso de aparelho celular 
ou similar que permita a co-
municação com o ambiente 
externo fica restrito à parte 
administrativa das Unidades 
da Fundac”.

As versões são que o caminhão estaria sendo dirigido por um terrorista e passou deliberadamente por cima das pessoas que lotavam uma avenida à beira-mar na cidade

FOTO: Reprodução Uol 



Acústico nas pedras
Milton Dornellas se apresenta amanhã, pela primeira vez, em Projeto 
cultural que é realizado na cidade de Monteiro, no Cariri da Paraíba    

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

São inéditas oito das 20 músicas in-
tegrantes do repertório do show 
intitulado Milton Dornellas em 
Concerto que o cantor e composi-
tor realizará, pela primeira vez, no 
Projeto Som nas Pedras, idealizado 
pela empreendedora criativa Josi-
vane Caiano. A apresentação - com 

formato acústico e cuja entrada é gratuita para 
o público - acontece amanhã, a partir das 18h, 
na Pedra dos Índios, considerada uma das mais 
bonitas da Paraíba, localizada no Assentamen-
to Santa Catarina, na zona rural da cidade de 
Monteiro, na região Cariri do Estado.

“Acho incrível esse Projeto Som nas Pe-
dras, idealizado por Josivane Caiano.Isso vai 
ajudar a desenvolver a economia, gerando em-
prego e renda, promovendo o desenvolvimen-
to sustentável através do turismo e da cultura. 
É um lugar muito bonito e a intenção de Josiva-
ne é levar para a região grupos que não estão 
acostumados a se apresentar em um local as-
sim, o que propicia o intercâmbio cultural entre 
os artistas que chegam com os moradores da 
área. É uma região muito rica não apenas em 
recursos naturais, mas também culturalmente, 
pois é, por exemplo, terra de escritores, poetas, 
grupos de mazurcas, sanfoneiros, repentistas e 
de que produz a renda Renascença. O Projeto 
Som nas Pedras é um elemento novo e que já 
é vitorioso, pois tem tudo para dar certo”, con-
fessou Milton Dornellas para o jornal A União.

O artista antecipou que o show intitula-
do Milton Dornellas em Concerto está dividi-
do em duas partes. Na primeira, o artista fará 
apresentação solo, quando, empunhando uma 
viola caipira, mostrará ao público as canções 
inéditas, dentre as quais estão a ‘Se quiseres’, 
composta em parceria com o escritor e letrista 
paraense - mas que reside em Macapá, capital 
do Amapá - Joãozinho Gomes, e ‘Cometa’, cuja 
autoria divide com o professor de História Al-
berto Moby, amigo de Dornellas no Rio de Ja-
neiro, que também é a cidade natal do cantor. 

Na segunda parte do show, Mil-
ton Dornellas - com voz, vio-
lão e viola caipira -vai 
dividir o palco com 
a banda, for-

mada por Marcelo Macedo (violão); Chico Limeira 
(baixolão, que é um baixo em formato de violão), 
além de Guegué Medeiros e Paulo Ró, ambos na 
percussão. A propósito, o repertório ainda inclui 
um apanhado das músicas que Dornellas lançou 
em seus 13 discos, dos quais sete solo, dois de gru-
po e quatro coletâneas. 

Indagado se pretende lançar as músicas 
inéditas em disco, Milton Dornellas preferiu não 
confirmar, ao menos por enquanto. “Quero conti-
nuar realizando, até o final deste ano, shows em 
formato acústico em espaços mais concentrados. 
Em 2017 é que verei o que fazer, mas acredito 

que o destino natural dessas músicas inéditas é 
desaguar em um disco”, disse ele. 

A propósito, criado pela moradora e nova 
empreendedora criativa Josivane Caiano, o Pro-
jeto Som nas Pedras é uma iniciativa  conside-
rada original, porque as atrações musicais se 
apresentam na Pedra dos Índios, uma formação 
interessante, que lembra o solo da Lua e onde 
existem muitas inscrições rupestres. É ela quem 
também cuida do Complexo Zabé da Loca, parte 
da Rota Cariri Cultural, que é uma ação de estru-
turação da cadeia do Turismo realizada em con-
junto pelo Sebrae e Prefeitura Municipal.  
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1 - Milton Dornellas

2 - Paulo Ró

4 - Marcelinho Macedo
3 - Chico Limeira

6 - Guegué Medeiros

Coletivo “Sinta A Liga” vai 
fomentar a produção 
cultural feminina na PB
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“Totonho e os Cabra” 
em show hoje na ação 
Cine Cultural, em CG
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Confira o melhor da 
cena cultural da Paraíba 
neste final de semana
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Construindo seu setlist de 
composições a partir da cena 
de repentistas paraibanos e 
ícones da poesia nordestina, o 
músico e compositor Totonho 
convida o público campinense 
a apreciar os ritmos nordes-
tinos que se fundem ao rock 

e à música eletrônica hoje no show “Coco 
Ostentação”. Com apresentação marcada 
para acontecer no Cine-Teatro São José, às 
21h, a performance faz parte do Projeto 
Cine Cultural. A entrada é franca. 

Para a performance, Totonho  sobe ao 
palco com sua banda, Os Cabra, forma-
da por Chico Limeira (guitarra), Gabriel 
Araújo (baixo), Nildo Gozales (bateria) e 
DJ Guirraiz (pancadas eletrônicas). 

Algo interessante a se destacar com 
esse novo trabalho é que, o resultado 
dessa fusão musical que será apresentada 
na noite de performance pode ser consi-
derada como um circuito entre o regional 
e o contemporâneo.  

“O resultado dessa experiência é a os-
tentação da liberdade de praticar seus pró-
prios códigos culturais. Porque a tradição é 
o que segue, não é o que fica trancafiado em 
normas retrógradas de registros filmados 
ou fonográficos. Só se preserva a tradição se 
outras gerações aceitam, participam e inte-
ragem, por isso ela deve ser adequada aos 
olhares do seu tempo”, explicou Totonho.

A jornada dessa nova produção se 
deu após dez anos do lançamento do 
álbum “Sabotador de Satélites” pela 
gravadora Trama. Desse modo, Totonho 
e os Cabra arrebentam as estribeiras e 

Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2016

Banda “Totonho e os Cabra” se apresenta no Cine Cultural, em Campina Grande 

Coco Ostentação

MÚSICA CLÁSSICA

as estruturas da produção musical na 
Paraíba e trazem seu mais novo traba-
lho a tona o “Coco Ostentação”. Natural 
de Monteiro (PB), e inspirado pela força 
da poesia regional, o artista dialoga 
com o universal, escancarando um som 
autêntico e provocador.

Em suas influências, o Totonho traz 
o sistema de dance do Agreste, o hip 
hop do Sertão e a coalizão de embola-
das que construíram, durante toda sua 
trajetória, desde a infância, conteúdos 
travestidos de mungangas sonoras 
sincopadas. 

Sendo horas de narrativas infindas, 
outras vezes denúncias escabrosas de 
desigualdades sociais, Totonho utiliza 
de códigos em suas canções, coisa que 
já havia feito no seu primeiro álbum em 
algumas composições. 

Além dos códigos, quem ouvir o 
seu novo trabalho verá que Totonho 
traz ainda cocos de terreiro, que ouviu 
na infância, dos forrós nos sítios, dos 
poetas que frequentavam o bar da sua 
mãe na poética cidade de Monteiro, coi-
sa que como ele diz “São substratos de 
uma musicalidade que não é um desafio 
de repentista, mas códigos sonoros me 
desafiam a tirar as coisas do lugar”.

Portanto, “Coco Ostentação” é fruto 
de uma ação ativista de levar música 
para espaços públicos da Grande João 
Pessoa de forma independente. Essa 
iniciativa idealizada pelo próprio artis-
ta, em parceria com o compositor Seu 
Pereira, teve início em 2014, provo-
cando as formas de difusão da música 
paraibana. Já seu processo de criação 
para o novo álbum autoral se deu da 
rua para o estúdio.

O projeto reuniu públicos, mo-

vimentou a cena com manifestações 
populares de valorização da música 
tradicional do Nordeste e motivou 
novas composições. Essa experiência 
desencadeou na produção de um 
dos discos mais esperados pela 
cena da música independente 
do Brasil.

“Coco Ostentação” 
é um trabalho inova-
dor que reúne canções 
inéditas, influenciadas 
pela música tradicional, 
mais especificamente o 
coco de roda. Produzido pelo 
paraibano Renato Oliveira, e com 
participação de grandes nomes da 
cena musical atual da Paraíba, como 
Escurinho, Alex Madureira, Os Gon-
zagas e Seu Pereira, o disco instala 
uma lógica de produção profissional 
colaborativa e engajada.

A produção conta também com 
a presença dos músicos parceiros, o 
paulista Rica Amabis e o carioca Ricar-
do Imperatori. Os artistas aceitaram o 
desafio da provocação sonora e poética 
de Totonho e Os Cabra, apresentando 
um som que dialoga de forma contem-
porânea com a música tradicional.

Lucas Silva
Especial para A União

O velório do corpo do cineasta 
argentino - naturalizado brasileiro em 
1977, quando lançou o agora clássico 
Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia - 
Hector Babenco, que faleceu de parada 
cardíaca na noite da última quarta-fei-
ra, no Hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo, aos 70 anos de idade, vai ocorrer 
hoje, a partir das 10h até às 15h, na 
Cinemateca, localizada na Zona Sul da 
cidade, como é o desejo da filha, Janka 
Babenco. Na sequência, haverá a crema-
ção no Horto da Paz, em Itapecerica da 
Serra. Indicado, em 1985, ao Oscar de 
Melhor Diretor pelo longa-metragem 

O Beijo da Mulher Aranha, baseado no 
romance homônimo do escritor argen-
tino Manuel Puig, ele também dirigiu, 
ao longo da carreira de quatro décadas, 
outros filmes de sucesso, a exemplo 
de Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981) 
e Carandiru (2003). Ele estava casado 
com a atriz Bárbara Paz desde 2010 e, 
nos anos 1990, por enfrentar um câncer 
linfático, se submeteu a um transplan-
te de medula. Essa experiência vivida 
contra tal enfermidade o inspirou a 
realizar, em 2015, o seu último filme, de 
cunho autobiográfico, cujo título é Meu 
Amigo Hindu.  

Com o objetivo de reunir integrantes 
dos Pontos de Cultura na Paraíba, represen-
tantes destas entidades estão realizando a 4a 
Teia Estadual, hoje e amanhã na cidade de 
Bananeiras. No evento está sendo discutido 
o fortalecimento do Programa Cultura Viva 
e realização do Fórum Estadual dos Pontos 
apresentando as perspectivas e ações no 
Estado. A programação pode ser encontrada 
pelo site http://www.teiapb.com.

Espaço de convergência da rede de pon-
tos de cultura, a Teia cria oportunidades para 
troca de conhecimentos, através de rodas de 
diálogos, além de apresentações culturais, 
como forma de discutir os rumos e desafios 
do programa. Este ano, a programação ho-
menageará a professora Lúcia Geovanna e 
vai ter como tema “Teia Paraíba de Ponto a 
Ponto: tecendo a Economia Criativa”. 

No primeiro dia de evento, a mesa 
de abertura vai contar com a participação 
de Pedro Santos, secretário executivo do 
Fundo de Incentivo de Cultura - Augusto 
dos Anjos (FIC), com o debate voltado ao 
cenário da  Economia Criativa e a Política 
Cultural no Brasil. À tarde, após a rodada 
de apresentação dos Pontos de Cultura, 
haverá a composição de grupos de traba-
lho para definição de metas e ações para 
o próximo ano. Por fim, se reúnem os 
gestores dos Pontos de Cultura para deba-
ter sobre a Política Nacional Cultura Viva, 
como também, discutir a metodologia de 
organização para escolha das represen-
tações estaduais que irão se candidatar a 
delegados na executiva nacional para o 
encontro que ocorrerá em Salvador-BA em 
novembro.

O Estado da Paraíba possui 71 Pontos 
de Cultura ativos e mais 27 autodeclarados 
que deverão realizar Teia Colaborativa. Na 
programação estadual, haverá espaços de 
formação com debates, oficinas e plená-
rias eleitorais a fim de eleger minimamen-
te 10 delegados para a nacional. A Secult 
passa a contribuir com o evento a logísti-
ca, articulação. 

4a Teia Estadual 
acontece hoje 
em Bananeiras

OSUFPB realiza concerto na capital
“Gramaniando: uma prosa entre 

cordas e vozes” é o título da apresenta-
ção - a oitava da temporada 2016 - que 
a Orquestra Sinfônica da Universidade 
Federal da Paraíba realiza hoje, a partir 
das 20h, na Sala de Concertos Radegun-
dis Feitosa, instalada no Campus I da 
própria instituição, em João Pessoa, e 
cuja entrada é gratuita para o público. 
Produção conjunta da OSUFPB com o 
Projeto Vozes, ambos pertencentes ao 
Departamento de Música da UFPB, o 
evento - que ainda terá 10 participa-
ções, entre cantoras e músicos - é uma 
homenagem ao compositor paulista José 
Eduardo Gramani, que faleceu em 1998 
e de quem algumas obras foram incluí-
das no programa.

O concerto desta noite mantém a 
função pedagógica da instituição, pois a 
homenagem póstuma que estará sen-
do prestada é para um compositor que 
dedicou sua vida à pesquisa da música 
popular brasileira, sobretudo das ma-
nifestações que ecoam nos rincões do 
Brasil. Nesse sentido, a OSUFPB põe 
seus músicos de cordas à disposição das 

composições ou arranjos do respeitado 
músico José Eduardo Gramani, que foi 
professor da Unicamp e deixou um vasto 
legado para a MPB, além de ter se torna-
do uma referência no ensino da música.

A propósito, a própria filha do 
homenageado, Daniella Gamani, que é 
professora de canto do Departamento de 
Música da UFPB, foi quem escolheu todas 
as peças incluídas no repertório e ainda 
fez adaptações para cordas de alguns dos 
arranjos do pai, além de ser a responsá-
vel pela direção artística do concerto. O 
Projeto Vozes - que é de extensão - traz 
para o evento professores e alunos que se 
integram no ensino de canto na Univer-
sidade Federal da Paraíba, que são os 
seguintes: Caroline Pacheco, Maria Kami-
la Justino, Gabriela Ricci, Maria Juliana 
Linhares, Glauco Meireles, Erick Almeida, 
Jessica Cardoso, Helayne Cristini, Maria 
Alice Carvalho e Polyana Resende. 

Como é de praxe, 15 minutos an-
tes do concerto, a própria professora 
Daniella Gramani proferirá palestra de 
abertura sobre as obras a serem apre-
sentadas. Por isso, a recomendação para 

o público é a de que comece a chegar 
pelo menos meia hora antes do início do 
espetáculo para garantir um bom lugar 
na plateia e, também, ouvir informações 
que buscam preparar o espectador para 
as emoções da noite. A propósioto, a lo-
tação máxima da sala é de 300 pessoas.

Ao longo deste ano, a OSUFPB de-
verá apresentar cerca de 20 apresenta-
ções quinzenais, contemplando clássicos 
da música universal, música brasileira e 
produções de professores e alunos do 
Departamento de Música e Educação 
Musical da UFPB. Mas, no caso da noite 
de hoje, o programa inclui, por exem-
plo, ‘Lundu’ e ‘Acalanto’, ambas de José 
Eduardo Gramami, além de mais duas 
que ele compôs em parceria: ‘Seresta”, 
com Ana Salvagni, e ‘Morada’, com Ge-
raldo Moreno. O público ainda ouvirá 
outras obras, dentre as quais ‘Valsinha’ 
e ‘A banda’, compostas por Chico Buar-
que; ‘Modinha’ (Tom Jobim e Vinicius 
de Moraes); ‘Três apitos’ (Noel Rosa); 
‘Saudades da Bahia’ (Dorival Caymmi) 
e ‘Kid Cavaquinho’ (João Bosco e Aldir 
Blanc). 

Velório do cineasta Hector Babenco será realizado hoje

FOTOS: Divulgação

Paraibano da cidade 
de Monteiro, Totonho 
é conhecido em todo 

o Brasil pela sua 
musicalidade criativa e 

instigante

Cineasta argentino Hector Babenco
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Em cartaz

Ação
Livros em destaque

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

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 - Transa Reggae

Coletivo abre novos caminhos para a produção cultural feminina na Paraíba

Rádio Tabajara

Abertura de novos horizontes e 
produção musical feminina. Essa é a 
definição prévia que o novo projeto 
intitulado “Sinta A Liga”, quer apre-
sentar ao público da capital. Fazendo 
alusão a uma peça íntima do vestuá-
rio feminino, o coletivo feminino traz 
para as suas apresentações à moti-
vação e fortalecimento da produção 
feminina no Estado. 

Um fato interessante sobre as 
artistas é que, após lançamento de 
seu novo projeto, as integrantes do 
coletivo farão uma apresentação 
especial dentro do evento N Design. 
A apresentação acontece no Espaço 
Cultural amanhã, às 20h. 

O nascimento do grupo se deu a 
partir do encontro entre Camila Ro-
cha, Julyana Terto e Kalyne Lima, am-
bas do grupo AfroNordestinas e Pre-

ta Lange. Sendo rappers e ativistas 
culturais, as três artistas ao iniciar a 
jornada do projeto encontraram pelo 
caminho a DJ Isa Queiroz que logo 
juntou-se a grafiteira Priscila Lima, 
também conhecida como Witch, e a 
dançarina Giordana Leite, reunindo 
assim o grupo. 

Formado pelas figuras femininas 
que tem maior destaque na cena musi-
cal, o objetivo do coletivo é fortalecer, 
potencializar e ampliar a visibilidade 
da produção feminina do hip hop.

“Inicialmente o Sinta A Liga 
surgiu como um coletivo feminista 
de mulheres artistas e produtoras, a 
fim de promover eventos que tinham 
como protagonistas, as mulheres. 
Depois, resolvemos juntar nossos 
talentos e assumir o palco para 
mostrar todo o potencial das nossas 
produções” contou a integrante do 
Projeto, Camila Rocha.

Em seu repertório, as composições 

são todas autorais, e reúnem produ-
ções individuais e coletivas. O teor de 
suas canções fazem uma celebração ao 
poder feminino, a liberdade e a sonori-
dade que elas carregam consigo. 

Sendo músicas dançantes, as 
composições reúnem estilos como rap, 
dance hall, reggae, Reggaeton e ainda 
pitadas de samba e MPB. O show tam-
bém conta com performances de dança 
e execução de graffiti ao vivo.

 “Com muita atitude, maturidade 
e qualidade musical, a Crew Sinta 
A Liga chegou mostrando que as 
mulheres do hip hop são fortes e que 
o céu é o limite. Queremos agradecer 
a todas as pessoas que estão curtin-
do, comentando e compartilhando 
nossas postagens, somente essa 
interação é que dá sentido a nossa 
correria”, escreveram em sua página 
oficial no Facebook as artistas, que 
agradeceram o apoio do público após 
lançamento da iniciativa na capital.

 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]

 Serviço

Obra foca alcance das 
redes sociais

O fenômeno 
das redes sociais 
chegou para ficar. 
É praticamente 
impossível alguém 
não aderir a uma 
- ou até mesmo 
a várias - das 
ferramentas que 
estão disponíveis, 
pois se tornaram 
imprescindíveis 
neste mundo mo-
derno, onde ga-
nhar tempo é muito importante no cotidiano. E é 
justamente a capacidade do alcance que tais me-
canismos virtuais permite que a escritora Marni 
Bates foca em seu romance de estreia, cujo título 
- bem humorado - é Socorro, meu vídeo bombou 
na internet! (Editora: Bertrand Brasil, do Grupo 
Record, 320 páginas, R$ 34,90), que conta a his-
tória de Mackenzie, uma jovem que, sem querer, 
vira celebridade do Youtube. 

No livro, cuja tradução é de Ananda Alves, a 
jovem Mackenzie Wellesley sempre foi conheci-
da pela sua enorme inaptidão social e pavor por 
qualquer evento que pudesse colocá-la em evi-
dência. No entanto, a aluna que fazia questão de 
se manter nas sombras tornou-se, de uma hora 
para outra, a mais famosa do colégio. E tudo por-
que a jovem, de forma acidental, esbarrou em um 
rapaz – por quem já vinha nutrindo uma paixão 
secreta – e o atirou escada abaixo. Em uma ten-
tativa desastrosa de ajudá-lo, ela acaba piorando 
as coisas quando começa a fazer uma massagem 
cardíaca nele, na frente de todos.

Porém, quando Mackenzie se dá conta, o inci-
dente já podia ser assistido no Youtube, inclusive 
com o registro de mais de 4 milhões de visualiza-
ções. Agora, levada por um redemoinho compos-
to de astros do rock, paparazzi e roupas de grife 
grátis, a jovem precisa descobrir um jeito de con-
ciliar esse caos à sua vida de garota normal.

Socorro, meu vídeo bombou na internet é um 
relato bem humorado sobre o universo da gera-
ção conectada e todos os desdobramentos da ex-
posição na grande rede mundial de computado-
res. A propósito, os direitos de adaptação da obra 
já foram adquiridos pelo canal Disney Channel. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

 

Cátia de França apresenta seu 
novo álbum com show na capital

Com quatro décadas de carreira, Cátia de França retorna a sua 
terra natal na próxima sexta 22, para dessa vez apresentar o seu 
novo disco “Hóspede da Natureza”. O álbum mistura uma gama de 
ritmos com outra paixão: a literatura. A apresentação acontece na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira no Espaço Cultural, às 20h. 
Além dela, sobem ao palco também artistas como Totonho e Seu 
Pereira para completar a noite de apresentação. A entrada custa 
R$25 (inteira) e R$12,50 (meia-entrada).

Evento

Grupo é formado por duas rappers, uma Dj, uma grafiteira e uma dançarina, todas elas ativistas culturais e militantes das causas sociais

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 134 min. Classificação: 
livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu Mello. 
Sinopse: Após uma nova trapalhada de Scrat, 
uma catástrofe cósmica ameaça a vida na 
Terra, obrigando Manny, Ellie, Diego, Shira e 
Sid a deixarem seus lares. Eles encontram o 
abrigo ideal em uma caverna ocupada pelo 
excêntrico líder espiritual Shangri Lhama e 
seus seguidores. CinEspaço2: 13h50, 15h40, 
17h30 e 21h20 (DUB). Manaíra6/3D: 12h45, 
15h, 17h20 e 19h40 (DUB). Manaíra8: 14h, 
16h20 e 18h40 (DUB). Manaíra9/3D: 13h30, 
15h50 e 18h10 (DUB). Manaíra10/3D: 14h25 
e 19h20 (DUB). Mangabeira1/3D: 13h30, 
16h55, 19h15 e 21h35 (DUB). Mangabeira2: 
18h30 (DUB). Tambiá2: 16h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D:14h30 e 18h30 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: Ani-
mação. Duração: 102 min. Classificação: livre. 
Direção: Andrew Stanton e Angus MacLane. 
Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris Elba. 
Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a reen-
contrar seu filho Nemo, Dory tem um insight 

e lembra de sua amada família. Com saudades, 
ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e 
na desenfreada busca esbarra com amigos do 
passado e vai parar nas perigosas mãos de hu-
manos. CinEspaço4:  16h, 18h, 20h e 22h (DUB). 
Manaíra1: 14h05 e 16h50 (DUB).Manaíra5/3D: 
14h30, 17h, 19h30 e 22h (DUB). Manaíra11: 
12h30, 15h10 e 17h30 (DUB). Mangabeira2: 21h 
(DUB). Mangabeira5/3D: 12h45, 15h45, 18h15 e 
20h45 (DUB). Tambiá2: 14h20 e 18h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 16h30 e 20h30 (DUB). 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 119 
min. Classificação: 10 anos. Direção Roland Em-
merich. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
Maika Monroe. Sinopse: O planeta Terra volta 
a ser objeto de um ataque alienígena apro-
ximadamente de 20 anos após o retratado 
em Independence Day (1996). Na verdade, 
do ponto de vista dos aliens, são passadas 
poucas semanas, mas o que para eles são dias 
de viagem no espaço, para a Terra são muitos 
anos. Manaíra4: 22h20 (LEG). Manaíra6/3D: 
21h50 (LEG). Manaíra8: 21h (DUB). Tambiá1: 
14h35 (DUB).  

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 109 min. Clas-
sificção: 12 anos. Direção:  Thea Sharrock. 
Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. 
Sinopse: Will é um garoto rico e bem-su-
cedido, 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.  
Manaíra9: 20h30 (LEG). Manaíra11: 20h e 
22h30 (LEG). Mangabeira3: 22h10. Tambiá3: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB). 

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

“Sinta A Liga” 

FOtOS: Divulgação
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Hoje

Sábado

n Evento: Cidadão Instigado 
em João Pessoa + Cabruêra
n Quando: Hoje 
n Onde: Teatro de Arena
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 40 (meia-en-
trada) e R$ 80 inteira

Show do grupo Cidadão 
Instigado e Cabrêra

Vindo a João Pessoa pela primeira vez, o grupo musical intitulado Cidadão Insti-gado faz apresentação, às 20h, no Teatro de Arena do Espaço Cultural. O show, que marca o lançamento do primeiro álbum do grupo chamado de “Fortale-za”, terá ainda como abertura o show da banda Cabruêra. Os interessados em participar podem adquirir seus ingressos online ou então no ponto de vendas Lojas Furta Cor. Os valores variam de R$ 40 (meia-entrada) a R$ 80 inteira. 

n Atração: Quando: Hoje
Onde: Vila do Porto
Horário: 17h
Entrada: Franca

n Quando: Amanhã
n Onde: Domus Hall
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 40 meia-entra-
da e R$ 80 inteira

PÔr dO SOl nA VIlA

SHOw dE nAtIrutS

Hoje

Hoje

n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: Franca

PAlCO AbErtO
dIA dO rOCk

n Atrações: Banda Brega É Você + 
DJ Adrian Brasil + DJ Rodrigo Lins + 
DJ Feh Duvida
n Quando: Domingo 
n Onde: Teatro Piollin 
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 20

n dESIgn: CHIfrES E CAngAIAS

dOnA dO dOm: 
nAtHAlIA bEllAr CAntA 
mArIA bEtHânIA

n Quando: Amanhã
n Onde: Café da Usina Energisa
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 15

muSIC frOm PArAíbA 
n Atrações: Metacrose e Shock
n Quando: Domingo
n Onde: Teatro de Arena do Espaço Cultural
n Horário: 20h30
n Entrada: Franca 

Domingo

Domingo

SHOw dE kArOl COnkA
n Evento: Abertura: Kevin Luke 
e DJ CrisL 
n Quando: Amanhã
n Onde: Espaço Cultural 
n Horário: 20h 
n Entrada: Pista R$ 35 e Front 
Stage R$ 60

Sábado
fO

tO
S:

 D
iv

ul
ga

çã
o

Sábado

fim de semana
AtrAÇÕES dIVErSAS



EUA oferecem à Rússia 
novo pacto militar contra
extremistas na Síria
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Aprovada a cassação de Cunha

Após a rejeição do 
recurso do deputado 
afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara contra a pro-
cesso no Conselho de Ética 
que autorizou a cassação 
do mandato do parlamen-
tar, o colegiado aprovou, 
por 40 a 11, um novo re-
latório a ser encaminhado 
ao plenário da Câmara. O 
documento pede a cassa-
ção de Cunha. Na última 
manifestação no colegiado, 
o deputado afirmou que 
recorrerá ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Com a rejeição do pa-
recer do relator do recurso 
de Cunha na CCJ, Ronaldo 
Fonseca (PROS-DF), pou-
cas horas antes, a comissão 
precisou votar um novo 
relatório que pudesse ser 
encaminhado ao plenário, 
desta vez, aprovando todos 
os procedimentos adotados 
no Conselho de Ética.

O presidente da CCJ, Os-
mar Serraglio (PMDB-BA), de-
signou Max Filho (PSDB-ES) 
como relator substituto. Ele 
disse ter acolhido manifes-
tação de mais da metade dos 
66 membros da comissão 
em favor do tucano como 
novo relator.

Aliados de Cunha ten-
taram, sem sucesso, ganhar 
tempo ao contestar a esco-
lha do relator substituto e 
pressionar para que a vota-
ção do novo parecer ocor-
resse somente em agosto.

Max Filho, que já tinha 

Após rejeitar recurso 
do deputado, comissão 
aprovou novo parecer

comiSSão dE conStitUição E jUStiçA

um novo relatório pronto, 
baseado em um voto em 
separado apresentado pelo 
deputado José Carlos Ale-
luia (DEM-BA), leu seu pa-
recer na comissão antes de 
uma nova defesa de Cunha.

“Preferiram a solução 
que fosse mais rápida e não 
a correta. Evidentemente 
que vou arguir a nulidade 
disso no Supremo Tribu-
nal Federal, evidentemente 
que estão me dando cada 
vez razões maiores para 
isso”, afirmou Cunha.

Votação em plenário
Escolhido nessa quin-

ta-feira novo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) disse após sua 
eleição que a votação final 
sobre a cassação de Cunha 
ocorrerá quando houver 
quórum significativo após a 
volta do recesso parlamen-
tar, que começa na segun-
da-feira (18), e segue até o 
dia 3 de agosto.

Parlamentares favorá-
veis e contrários a Cunha 
avaliam que será muito di-
fícil reverter a cassação no 
plenário, uma vez que o 
voto será aberto.

Cunha é acusado de 
mentir na Comissão Parla-
mentar de Inquérido (CPI) 
da Petrobras ao negar ter 
contas na Suíça. Em outu-
bro do ano passado, o Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) colheu provas junto 
às autoridades suíças de 
que Cunha possui três con-
tas em bancos do País eu-
ropeu. O ex-presidente da 
Câmara nega a titularidade 
das contas e diz ter apenas 
“omitido intencionalmen-
te” a existência de trusts 
(figuras jurídicas que admi-
nistram recursos de benefi-
ciários) em seu benefício.
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Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Yara Aquino 
Da Agência Brasil

No primeiro dia na presidên-
cia da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que 
é fundamental que a Câmara e o 
Senado trabalhem juntos na dis-
cussão dos temas de interesse da 
sociedade. Ele citou como priori-
dades projetos ligados à agenda 
econômica e a reforma política. 
Maia se encontrou, na tarde de 
ontem, com o presidente do Se-
nado, Renan Calheiros.

“Nós, deputados e sena-
dores, vamos trabalhar juntos, 
construir pautas em conjunto 
para que a gente possa superar 
a crise, reformar muitos temas 
no Brasil em conjunto. É funda-
mental que Câmara e Senado 
voltem a ter um diálogo sau-
dável, o que deixamos de ter 
há muito tempo”, disse ontem 
após visita ao senador Aécio Ne-
ves (PSDB-MG).

O primeiro ato do presiden-
te da Câmara na Casa foi a visita 
ao gabinete de Aécio Neves, que 
é também presidente do PSDB, 
para agradecer o apoio a sua 
eleição. A legenda apoiou a can-
didatura de Maia. 

Depois, ele passou no gabi-
nete do senador Fernando Be-
zerra (PSB-PE), mas não encon-
trou o parlamentar. Maia esteve 
ainda na liderança do PMDB e 
do DEM, mas não encontrou 
parlamentares nos locais. No fim 

Rodrigo Maia defende união 
entre deputados e senadores

novo PRESidEntE

Sayonara moreno
Da Agência Brasil

A Polícia Federal, o Minis-
tério Público Federal (MPF) e a 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) deflagraram ontem a 
Operação Burla, que investiga 
crimes contra a administração 
pública e o desvio de verbas 
que podem passar de R$ 70 
milhões no Sudeste da Bahia. 

A operação prevê o cum-
primento de 29 mandados em 
cinco cidades baianas (Gua-
nambi, Caetité, Iuiú, Vitória da 
Conquista e Salvador), locali-
zadas no sudeste da Bahia, e 
em Belo Horizonte. Os manda-
dos englobam três de prisão 
preventiva, quatro de prisão 
temporária, oito de condução 
coercitiva e 15 mandados de 
busca e apreensão.

A Prefeitura de Pindaí 
foi um dos alvos da opera-
ção. Uma auditoria da CGU 
mostrou fraudes em uma li-
citação no município para a 
contratação de empresa para 
reforma e recuperação de 
três escolas locais.

As investigações aponta-
ram que as fraudes descober-

tas em Pindaí se repetiram em 
diversos municípios baianos.

O esquema envolvia a 
criação de empresas de facha-
da, falsificação de documen-
tos, fraudes nas licitações por 
meio de simulação de dispu-
tas e combinação de preços, 
além de desvio de recursos 
públicos.

As irregularidades eram 
feitas por duas organizações 
criminosas distintas, coman-
dadas por empresários.  Ape-
sar de controlarem empresas 
diferentes, ambos se comuni-
cavam para buscar o máximo 
de vantagens indevidas nos 
processos licitatórios.

Os empresários usavam 
também “laranjas”, que em-
prestavam os nomes, para 
esconder que eram os donos 
das empresa. Os contratos 
conseguidos pelas empresas, 
por meio de licitações fraudu-
lentas, somam mais de R$ 70 
milhões, segundo a PF.

A PF informou que os in-
vestigados devem responder 
pelos crimes de responsabi-
lidade, associação criminosa, 
falsidade ideológica e uso de 
documento falso.

Esquema de desvio de  
verbas é desarticulado

mAiS dE R$ 70 milhõES

André Richter 
Da Agência Brasil

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pela 
Operação Lava Jato, de-
fendeu ontem no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a 
continuidade das investiga-
ções contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na 
primeira instância da Jus-
tiça Federal em Curitiba. 
Em manifestação enviada 
à Corte, o juiz afirmou que 
uma decisão do ministro 
do STF Teori Zavascki au-
torizou a continuidade das 
investigações contra Lula 
na 13ª Vara Federal, chefia-
da por ele (Moro).

A manifestação foi mo-
tivada por um pedido de in-
formações feito pelo presi-
dente do Supremo, Ricardo 
Lewandowski, que analisa 
liminar solicitada pela de-
fesa de Lula. Os advogados 
pedem liminarmente que 
toda a investigação contra 
o ex-presidente da Repú-

blica volte a tramitar no 
STF, porque os parlamen-
tares citados em diálogos 
com Lula têm foro privile-
giado e, por isso, só podem 
ser julgados pela Corte. 

Em função das investi-
gações, os telefones de Lula 
foram grampeados após de-
cisão do juiz. O ex-presiden-
te é investigado por suspeita 
de irregularidade na compra 
de cota de um apartamento 
em Guarujá, Litoral de São 
Paulo, e por benfeitorias fei-
tas em um sítio frequentado 
por sua família em Atibaia, 
interior paulista.

Na manifestação, Moro 
explicou que está cumprin-
do determinação de Zavas-
cki e que o áudio envol-
vendo Lula e a presidente 
afastada Dilma Rousseff 
foram retirados do pro-
cesso, conforme decisão 
do ministro. Para o juiz, o 
restante da investigação 
continua rígida, e não há 
motivos para remeter os 
processos novamente para 

o Supremo, conforme quer 
a defesa.

“Com a devolução do 
processo de interceptação 
e de todos os demais nos 
quais figurava o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, houve autorização 
do eminente ministro Teori 
Zavascki para a continui-
dade das investigações em 
relação a ele e de outras 
pessoas destituídas de foro 
por prerrogativa de fun-
ção”, disse Moro.

Sobre o questionamen-
to dos advogados de áudios 
envolvendo parlamentares, 
que têm foro privilegiado 
no STF, o juiz afirmou que 
as provas não serão utili-
zadas sem autorização do 
ministro.

“Quanto aos diálogos 
interceptados do ex-pre-
sidente com autoridades 
com prerrogativa de fun-
ção, é evidente que somen-
te serão utilizados se tive-
rem relevância probatória 
na investigação ou na even-

tual imputação em relação 
ao ex-presidente, mas é 
evidente que, nesse caso, 
somente em relação ao 
ex-presidente e associados 
sem foro por prerrogativa 
de função”, acrescentou.

Zavascki
As investigações con-

tra o ex-presidente foram 
remetidas para Moro em 
junho, após decisão de 
Teori Zavascki, que anulou 
uma gravação, feita duran-
te a Lava Jato, de uma con-
versa telefônica entre Lula 
e a presidente afastada Dil-
ma Rousseff.

Na decisão, o ministro 
entendeu que a escuta deve 
ser retirada do processo, 
porque foi gravada pela 
Polícia Federal após a deci-
são de Sérgio Moro de sus-
pender o monitoramento. 
Conforme o entendimento 
de Zavascki, Moro usurpou 
a competência do Supre-
mo, ao levantar o sigilo das 
conversas.

Moro quer a continuidade 
de investigação contra Lula

PEdido Ao SUPREmo 

da manhã, foi recebido pelo pre-
sidente interino, Michel Temer, 
no Palácio do Planalto.

A reforma política foi um 
tema discutido com o senador 
Aécio Neves. “A reforma polí-
tica talvez seja, fora dos temas 
econômicos, uma agenda urgen-
te para que Câmara e Senado 
juntos possam debater e fazer 
mudanças um pouco mais pro-
fundas no sistema eleitoral bra-
sileiro”, disse.

Rodrigo Maia foi eleito, em 
segundo turno de votação, para 

a presidência da Câmara com 
285 votos. O deputado Rogério 
Rosso (PSD-DF) recebeu 170 vo-
tos. Maia ocupará o cargo até 
fevereiro do ano que vem.

Caso o Senado confirme o 
afastamento definitivo da pre-
sidente Dilma Rousseff, o de-
putado fluminense passa a ser 
o segundo na linha sucessória 
do País. Em seu quinto manda-
to, Maia é filho do ex-prefeito 
do Rio de Janeiro Cesar Maia, já 
presidiu o Democratas e foi duas 
vezes líder do partido.

O novo presidente Rodrigo Maia quer trabalho conjunto entre Câmara e Senado 

Foto: Antonio Cruz-Agência Brasil
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Famílias de crianças com microcefalia 
serão dispensadas no sorteio de casas 

FOTO: Reprodução/Internet

O governo federal anun-
ciou ontem mudança no pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida. É para dar prioridade 
a famílias com crianças nas-
cidas com microcefalia dis-
pensando-as do sorteio para 
serem incluídas no projeto. O 
anúncio foi feito pelo minis-
tro das Cidades, Bruno Araú-
jo, em solenidade no palácio 
do planalto.

“É com satisfação, 
atendendo orientação do 
presidente da República, 
neste momento em que o 
país e, de modo especial, 
a região Nordeste, sofrem 
com a Zika e o surto de mi-
crocefalia, que o Ministério 
das Cidades, dentro das 
prioridades de atendimen-
to da população brasileira 
de acesso a esse programa 
na faixa 1, passa a estabe-
lecer a prioridade máxima 
às famílias que tenham tido 
filhos portadores da micro-

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Da Agência Brasil

O anúncio foi feito ontem pelo 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, no Palácio do Planalto

cefalia”, disse o ministro. A 
faixa 1 é destinada a quem 
tem renda familiar de até 
R$ 1,8 mil por mês.

Araújo informou que o 
Brasil tem hoje 8.451 casos 
suspeitos de microcefalia 
notificados, 3.142 casos sus-
peitos que ainda estão sendo 
investigados, 1.687 confir-
mados e 3,6 mil descartados.

200 mil casas
“Dentro desse princí-

pio de ter atenção especial 
para este momento de gra-
ve situação, o programa Mi-
nha Casa, Minha Vida passa 
as 200 mil unidades ainda 
não entregues para o aten-
dimento dessa orientação”, 
acrescentou o ministro.

O presidente Michel Te-
mer afirmou que o número 
de casos de microcefalia é 
“preocupante”. “A grande 
maioria é de mães usufru-
tuárias do Bolsa família, ou 

seja, pessoas ainda pobres. 
É um plano não só para o 
presente, mas também para 
o futuro. Não é improvável, 
embora a epidemia tenha 
passado no tocante ao mos-
quito, mas a microcefalia é 
resultante de outras causas. 
pode acontecer que, em ou-
tros momentos, surja a mes-
ma questão. para tanto, é 
que essa instrução foi assi-
nada”, disse Temer, durante 
a cerimônia.

A determinação é atender primeiro famílias com crianças com microcefalia no Minha Casa, Minha Vida

Caixa deve 
aplicar R$ 10 
bilhões no Ano
Safra 2016/2017

A Caixa Econômica fe-
deral iniciou neste mês as 
contratações do novo Ano 
Safra 2016/2017.

para o período, o banco 
projeta aplicar no crédito rural 
R$ 10 bilhões por meio das li-
nhas de recursos obrigatórios, 
recursos livres e do Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

O banco encerrou o Ano 
Safra 2015/2016 com uma 
carteira de R$ 7,8 bilhões em 
contratos de crédito rural, 
distribuída em operações de 
custeio e investimento, agrí-
cola e pecuário, além de li-
nhas destinadas à comercia-
lização, atendendo a cerca de 
12 mil produtores rurais.

No dia 5 deste mês, o 
Banco do Brasil, maior agen-
te financeiro do agronegócio, 
informou que  disponibilizou 
R$ 101 bilhões em crédito 
para a agropecuária na safra 
2016/2017. 

Desse total, R$ 91 bi-
lhões serão destinados a 
produtores rurais e coopera-
tivas, com aumento de 10% 
em relação ao valor desem-
bolsado na safra anterior. 
Mais R$ 10 bilhões serão 
direcionados a empresas da 
cadeia do agronegócio.

R$ 91 bilhões 
serão destinados 
aos rurais e 
cooperativas, 
um aumento de 
10% em relação 
a safra anterior

Instituições financeiras 
consultadas pelo Ministério 
da Fazenda projetam déficit 
primário do governo Central 
(Tesouro Nacional, previdên-
cia Social e Banco Central) de 
R$ 155,5 bilhões para este 
ano. O número está acima do 
déficit de R$ 134,178 bilhões 
previsto anteriormente. A 
expectativa de déficit para 

2017 também subiu para 
R$ 129,279 bilhões. A esti-
mativa anterior estava em 
R$ 104,843 bilhões.

As previsões estão no 
relatório prisma fiscal, di-
vulgado ontem pela Secre-
taria de política Econômica 
do Ministério da fazenda. O 
documento considera dados 
coletados em junho.

A projeção oficial do go-
verno para as contas públi-
cas em 2016, é de déficit de 

R$ 170,5 bilhões. Para 2017, 
está estimado um déficit de 
R$ 139 bilhões.

A meta fiscal para 2017, 
no entanto, depende da apro-
vação da proposta de Emen-
da à Constituição (pEC) que 
limita o crescimento real das 
despesas a zero em relação a 
2016. O governo conta ainda 
com R$ 55 bilhões em recei-
tas extras com vendas de ati-
vos, outorgas e ofertas públi-
cas de ações. 

Déficit primário do Governo 
Central deve ser de R$ 155 bi

reLATórIO prIsmA FIsCAL

Comissão de Orçamento aprova 
o texto-base da LDO de 2017

sem A CmpF

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil 

A Comissão Mista do Orçamento 
aprovou ontem o relatório final do se-
nador Wellington Fagundes (PR-MT) ao 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2017. Conforme acordo 
entre os parlamentares, os destaques 
apresentados serão apreciados no dia 2 
de agosto. A LDO terá de passar ainda 
por votação em plenário, em sessão con-
junta da Câmara e do Senado.

O relator da LDO, Wellington Fa-
gundes, acolheu em seu parecer, en-
tregue à comissão no último dia 10, a 
sugestão enviada pelo Executivo que es-
tabelece um déficit primário de R$ 139 
bilhões como meta fiscal do governo 
Federal para o ano que vem. Também 
foi incorporado o mecanismo que limi-
ta o crescimento dos gastos à inflação 
do ano anterior.

O texto anterior da LDO, apresenta-
do pela equipe econômica da presidente 
afastada Dilma Rousseff, previa a possi-
bilidade de um déficit de R$ 65 bilhões 
para a União em 2017.

Fagundes disse que, ao incluir no re-
latório a vedação de incorporar no orça-
mento de 2017 receitas vindas de tribu-
tos que ainda não foram aprovados pelo 
Legislativo, fica excluída a possibilidade 
de uso da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), no 
caso de recriação do tributo. “Isso deixa 
claro que o governo não poderá, ao en-
viar ao relator a peça orçamentária, usar 
de nenhum imposto que não tenha sido 
aprovado pelo Congresso. Está extirpa-
da, para o Orçamento do ano que vem, 
a  CPMF”, disse o senador.

A LDO define, a cada ano, a meta 
fiscal do setor público. Na avaliação de 
Wellington Fagundes, o texto aprova-
do hoje evita que a lei orçamentária 
represente uma “peça de ficção”. “Nos 
últimos anos, mal aprovada a LDO, este 
Congresso já recebia projetos para sua 
alteração, em especial no que se refere 
à meta fiscal. Tal cenário só contribuía, 
cada vez mais, para uma visão de orça-
mento público apenas como peça de 
ficção, calcado em projeções irrealistas 
de receitas e despesas”, disse o relator, 
Wellington Fagundes.

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil 

Quando há uma crise generalizada como 
esta que estamos vivendo e sofrendo sem 
perspectiva de uma saída que crie consenso, 
não temos outra alternativa senão voltar à 
fonte do poder político, expressão da soberania 
de um povo. Temos que resgatar todo o valor 
do primeiro artigo da Constituição, parágrafo 
único:”Todo poder emana do povo”.

O povo é, pois,  o sujeito último do poder. Em 
momentos em que uma nação se encontra num 
voo cego e perdeu o rumo de seu destino, este povo 
deve ser convocado para dizer que tipo de país 
quer e que tipo de democracia deseja: esta com 
um presidencialismo de coalizão, feito de negócios 
e negociatas ou uma democracia de verdade, 
na qual os representantes eleitos  representam 
efetivamente os eleitores e não os interesses 
corporativos e empresariais que lhe garantiram a 
eleição? Urge avançar mais: precisamos dar forma 
política ao nível de consciência que cresceu em 
todos os estratos sociais, mostrando vontade de 
participação nos destinos do país.

No fundo volta a questão básica: vamos nos 
alinhar aos que detém o poder mundial (inclusive 
de matar todo mundo) ou vamos construir o nosso 
caminho autônomo, soberano e aberto à nova fase 
planetizada da humanidade?

O primeiro projeto prolonga a história 
ocorrida até os dias de hoje: desde a Colônia, 
passando pelo Império e pela República sempre 
fomos mantidos subalternos. Os ibéricos não 
vieram para fundar aqui uma sociedade, mas 
para montar uma grande empresa internacional 
privada, uma verdadeira agroindústria, destinada 
a abastecer o mercado mundial. Essa lógica 
perdura até os dias atuais: tentar transformar 
nosso eventual futuro em nosso conhecido 
passado. Ao Brasil cabe ser o grande fornecedor de 
commodities sem ou com parca tecnologia e valor 
agregado, num processo de recolonização.

Lamentavelmente este é o intento do atual 
governo interino, especialmente do pSDB que 
claramente se alinha a um severo neoliberalismo 
que implica diminuição do Estado, ataque aos 
direitos sociais em favor do mercado e uma 
inescrupulosa privatização de bens públicos como 
o pré-sal entre outros.

O projeto alternativo finca suas raízes na 
cultura brasileira e no aproveitamento de nossa 
imensa riqueza que nos pode sustentar como 
nação independente, soberana e aberta a todas as 
demais nações. Seríamos uma grande potência, 
não militarista, nos trópicos, com uma  economia, 
entre as  maiores do mundo.

Mas quem escutou o clamor das ruas, 
especialmente, dos jovens? Efetivamente ninguém, 
pois tudo ficou como antes.

O que na verdade nos faltou em nossa 
história, foi uma verdadeira revolução como 
houve na frança, na Itália e em outros países. 
A história nunca é uma continuidade, algo que 
cresce organicamente de uma para outra coisa. Ela 
é feita de descontinuidades e rupturas radicais que 
derrubam uma ordem e instauram uma nova.

No Brasil, como sempre lamentava Celso 
furtado, nunca tivemos essa ruptura. O que 
predominou em todo o tempo até hoje é a política 
de conciliação entre os poderosos. O povo 
sempre ficou de fora como incômodo dos acertos 
feitos por cima e contra ele.

O que está ocorrendo agora com a 
tentativa de impeachment da presidenta 
Dilma Roussef, legitimamente eleita, é de dar  
continuidade  a esta política de conciliação das 
elites, do capital rentista e financeiro, daqueles, 
10%, segundo o IBGE de 2013 que controlam  
42% da renda nacional. 

Voltar ao primeiro artigo 
da Constituição

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo

Leonardo Boff é articulista do 
Jornal do Brasil online e escritor.
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EUA oferecem à Rússia novo pacto 
militar contra extremistas na Síria

Paris (AE) - Os Estados 
Unidos está oferecendo à 
Rússia um novo pacto mili-
tar contra os grupos extre-
mistas Estado Islâmico e 
Al-Qaeda na Síria, de acor-
do com uma proposta nor-
te-americana obtida pelo 
jornal Washington Post.

De acordo com o do-
cumento de oito páginas, 
os Estados Unidos pro-
põem uma sincronização 
dos esforços para a ope-
ração conjunta de bom-
bardeios e outros esfor-
ços. Norte-americanos e 
russos iriam “trabalhar 
conjuntamente para de-
fender” esses grupos.

O secretário de Es-
tado, John Kerry, que de-
veria discutir a proposta 
em Moscou nessa quinta-
-feira, não quis comentar 
o assunto.

“Eu vou a Moscou me 
encontrar com o presi-
dente Vladimir Putin esta 
noite”, disse a repórteres. 
Caso se confirme, a pro-
posta mudaria drastica-
mente o papel dos EUA no 
conflito, bem como iria na 
direção contrária de me-

ses de críticas à interven-
ção militar russa na Síria. 
Ele também colocaria os 
EUA ao lado do presidente 
Bashar Assad, apesar de 
anos pedindo pela sua re-
núncia.

A Rússia, por outro 
lado, chegaria ao objetivo 
que traçou desde o primei-
ro ano de intervenção na 
Síria: liderar uma coalizão 
internacional.

Washington vem repe-
lindo pedidos de Moscou 
por cooperação militar, 
acusando os russos de uti-
lizarem o combate ao ter-
rorismo para proteger a 
posição de Assad. A Rússia 
também é acusada de vio-
lar tréguas e atacar grupos 
rebeldes moderados alia-
dos aos EUA.

Boa parte do esta-
blishment em Washington 
tem receio de trabalhar 
em conjunto com a Rússia. 
No mês passado, um grupo 
de autoridades do Depar-
tamento de Estado assinou 
um documento em que pe-
dia por uma intervenção 
contra as forças de Assad 
na Síria, dada a proemi-
nência que o governo de 
Putin está ganhando com a 
intervenção.

Sob a proposta, um 
“grupo de implementação 
conjunta” seria estabe-
lecido próximo à capital 
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Os alvos são a Al-Qaeda e 
Estado Islâmico, segundo 
a proposta americana

Da Agência Estado

O secretário de Estado, John Kerry, ficou de discutir a  proposta em Moscou, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin

da Jordânia. Em seu nível 
mais básico, os dois anti-
gos rivais da Guerra Fria 
iriam compartilhar inte-
ligência e alvos, além de 
conduzir operações con-

juntas, caso concordem.
A Rússia iria limitar 

seus ataques aéreos a re-
giões designadas e não 
deixar que as forças sírias 
bombeiem determinadas 

regiões. Em troca, os rus-
sos pressionariam Assad 
a interromper a campanha 
militar contra grupos re-
beldes. Washington tam-
bém quer que a Rússia 

ajude a pressionar Assad 
a promover uma transição 
política que efetivamente 
terminaria com as quatro 
décadas de controle de usa 
família sobre a Síria.

Da Agência Sputnik Brasil

As autoridades do Egi-
to libertaram a maior parte 
do território da penínsu-
la do Sinai de terroristas 
e contrabandistas, disse à 
agência Sputnik o presiden-
te do parlamento egípcio, 
Ali Abdel Aal.

Nessa quinta-feira, o 
presidente do Egito, Abdel 
Fattah Sisi, prorrogou o es-
tado de emergência no norte 
do Sinai até o fim de outubro. 
“Eu quero afirmar que a pe-
nínsula do Sinai está livre de 
grupos terroristas e contra-
bandistas, com a exceção de 
uma pequena área,” declarou 
Ali Abdel Aal.

Várias áreas no norte 
do Sinai estão em estado de 
emergência desde outubro 
de 2014, quando ocorreu 
uma série de atentados ter-
roristas. Os acontecimentos 

trágicos marcaram o início 
de uma operação de segu-
rança e a criação de uma 
zona neutra na fronteira com 
Gaza.

Em 2014, um grupo mi-
litante, oriundo da penín-
sula, declarou lealdade ao 
grupo terrorista Estado Islâ-
mico. O autoproclamado Wi-
layat Sinai reivindicou vários 
atentados contra as forças de 
segurança do Egito no Sinai 
do Norte.

Um dos atentados mais 
terríveis aconteceu em 31 de 
outubro de 2015, quando um 
avião Airbus A321 da empre-
sa russa Kogalymavia caiu na 
península. O avião, com 224 
passageiros a bordo, fazia a 
rota entre Sharm El-Sheikh 
(Egito) e São Petersburgo 
(Rússia). O Comitê de Inves-
tigação da Rússia classificou 
oficialmente a tragédia como 
ataque terrorista.

Egito diz que o Sinai 
está livre de terroristas

prorrogAção De emergênciA

Da Agência estado
 
Frankfurt (AE) - O núme-

ro de imigrantes que chegam à 
Alemanha atrás de uma nova 
vida bateu recorde em 2015, 
de acordo com dados oficiais 
divulgados ontem. 

Cerca de 2,14 milhões de 
pessoas migraram para a maior 
economia da Europa, atraídas 
por uma economia forte e por 
um regime de asilo relativa-
mente liberal. Outras 1,14 mi-

lhões deixaram o país, resultan-
do na entrada líquida de 1,14 
milhão de pessoas.

“O balanço de chegadas e 
partidas nas fronteiras alemãs 
é o maior na história da Repú-
blica”, afirmou o escritório de 
estatísticas local, o Destatis.

Os maiores contingentes 
vieram de países que sofrem 
com guerra. Cerca de 310 mil 
sírios vieram à Alemanha no 
ano passado, enquanto outros 
11 mil deixaram o país.

Número de imigrantes 
é recorde na Alemanha 

criSe migrAtóriA

marieta cazarré
Da Agência Brasil

Em seu primeiro dia como pri-
meira-ministra do Reino Unido, The-
resa May apresentou ontem os novos 
integrantes do seu governo. Na noite 
de quarta-feira (13), pouco após as-
sumir o cargo, ela começou a definir 
seus ministros.

Boris Johnson, ex-prefeito de 
Londres, será o novo ministro de Re-
lações Exteriores. Johnson foi um dos 
defensores da saída do Reino Unido 
da União Europeia e também era can-
didato ao cargo de primeiro-ministro, 
mas acabou desistindo após a candi-
datura surpresa de Michael Gove, que 
antes o apoiava. Johnson tem sido cri-
ticado inclusive por líderes europeus, 
que o consideram irresponsável. O ex-
-prefeito já protagonizou cenas consi-
deradas patéticas e tem um histórico 
de declarações preconceituosas.

Michael Gove foi demitido do 
cargo de secretário de Justiça e subs-
tituído por Liz Truss, que deixa o car-
go de secretária de Meio Ambiente, 
Alimentação e Assuntos Rurais.

Philip Hammond foi nomeado 
ministro das Finanças. Ele havia sido 
secretário de assuntos estrangeiros 
de David Cameron entre 2014 e 2016, 
tendo atuado anteriormente como 
secretário de Defesa e de Transporte. 
Ele substitui George Osborne.

Michael Fallon manteve seu pos-
to no Ministério da Defesa,  posição 
que ocupa desde 2014. Outro que 
permaneceu no cargo foi o secretário 
de Saúde, Jeremy Hunt, onde atua 
desde 2012.

Justine Greening saiu da pasta 
de Relações Internacionais e assume 
a Secretaria de Educação, substituin-
do Nicky Morgan. Ela também foi 
nomeada ministra para as Mulheres 
e Igualdades.

Amber Rudd é a nova ministra 
do Interior, cargo que May ocupava. 
Rudd atuava anteriormente na pas-
ta de Energia e Mudanças Climáticas, 
onde trabalhou por apenas um ano.

David Davis foi nomeado para o 
novo cargo de secretário de Estado do 
Brexit, para conduzir a saída do Reino 
Unido da União Europeia. Ele já foi pre-
sidente do Partido Conservador e, entre 
2003 e 2008, foi secretário do Interior. 
Detalhes sobre o novo departamento 
Brexit ainda não foram divulgados.

Liam Fox também assumiu um 
cargo recém-criado como secretário 
de Estado para o Comércio Interna-
cional. Ele também havia se candida-
tado ao cargo de primeiro-ministro, 
mas foi eliminado na primeira vo-
tação, após ter recebido o apoio de 
apenas 16 deputados.

Gavin Williamson, ex-secretário 
particular parlamentar de David Ca-
meron, foi nomeado para o cargo de 
chefe da Bancada da Câmara dos Co-
muns. Patrick McLoughlin deixa seu 
posto de secretário de Transportes 
para tornar-se presidente do Partido 
Conservador e chanceler do Ducado 
de Lancaster.

Líder moderno 
Na quarta-feira (13), em seu pro-

nunciamento de posse, May afirmou 
que seguirá os passos do antecessor, 
David Cameron, a quem qualificou 
como um líder moderno.

Ela disse ainda que acredita não 
apenas na união das nações (Ingla-
terra, Irlanda do Norte, Escócia e País 
de Gales), mas na união de todos os 
cidadãos e afirmou que pretende fa-
zer do Reino Unido um país de privi-
légios para todos. “O meu governo 
será guiado pelos interesses dos cida-
dãos britânicos, e farei o que puder 
para dar a vocês mais controle sobre 
suas vidas”.

Premiê Theresa May começa a 
formar governo no Reino Unido

mUDAnçA ApóS reFerenDo 
Trump escolhe 
governador de 
Indiana para 
ser o seu vice 
Da Agência estado

Washington (AE) - 
Prestes a ter oficializada 
sua candidatura à Casa 
Branca pelo Partido Repu-
blicano, o empresário Do-
nald Trump indicou ontem a 
outros membros da legenda 
que irá escolher o governa-
dor Mike Pence, do Estado 
de Indiana, para concorrer 
como vice em sua chapa.

A confirmação, no en-
tanto, foi negada pelo ge-
rente da campanha, Paul 
Manafort. “Nós não con-
firmamos nada”, disse em 
uma mensagem de texto. 
Jason Miller, porta-voz de 
Trump, afirmou no Twitter 
que o candidato ainda não 
havia tomado uma decisão 
final.

Pence é um governa-
dor de primeiro mandato e 
já esteve no Congresso. Ele 
tem base eleitoral na Igreja 
Evangélica, um segmento 
onde Trump tem tido difi-
culdade em conseguir ade-
rência. Pence já descreveu 
a si mesmo como “cristão, 
conservador e republicano, 
nesta ordem”, e se opõe for-
temente ao casamento gay, 
ao aborto e ao programa 
de assistência médica que 
ficou conhecido como Ba-
rack Obama.

O apoio de Pence pode 
impulsionar a votação de 
Trump em Indiana, um dos 
chamados “swing states”, 
estados que historicamen-
te não são nem democratas 
e nem republicanos e que, 
por isso, têm tido peso de-
cisivo para definir as elei-
ções presidenciais no país.

Foto: Francois Mori-Associated Press/Estadão Conteúdo
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Com incentivos do Fain, 
indústrias vão investir 
R$ 20 milhões na PB

Modelo não estará nos Jogos Paralímpicos Rio 2016

1a handbike brasileira 

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br
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À noite, já fomos Europa
Lá pras 10 e meia da noite de um 

sábado, tive uma alegria incomum, ou 
melhor, uma noção consistente da exis-
tência de uma realidade alternativa em 
confronto com a chamada real rea-
lidade. Quantas centenas e centenas 
de pessoas não sabem que essa “real 
realidade” não passa de uma parede de 
ilusões - uma “wall of illusion”, como 
cantou George Harrison em “Within 
you without you”? Começa assim:

“Nós estávamos falando sobre o 
espaço entre todos nós e as pessoas que 
se escondem atrás de uma parede de ilusão. 
Nunca vislumbram a verdade. Quando é 
tarde demais... Quando elas morrem...”.

Chegamos ao Bar de Lula, na Rua 
Santa Júlia, na Torre (Torrelândia, mais 
doce e cosmopolitamente). Rafael, da 
banda Brasis, já tinha cantado. Senti falta 
por não verouvi-lo. Chegamos: eu, Gustavo 
Magno, Jeane de Sousa e Mateus Tavares. 
Apenas metade do bar estava com lotação 
completa, mas suficiente para uma dessas 
noites de rebeldia não percebida por nos-
sos críticos, agentes e jornalistas culturais. 
“Haja coração”,  as inserções de programas 
políticos (kkkkk) e os filmes que passam 
cada um pela quarta vez (no mínimo) nas 

      A música mais conhecida do 
Nirvana é “Come as you are”, de Kurt 
Cobain, lançada como “single” em 1991, 
antes do disco “Nevermind”.

Em 2004, Caetano Veloso fez um CD 
recheado de clássicos da música popular 
americana. Foi quando gravou a compo-
sição de Cobain, num clima totalmente 
diferente do original. Eu gosto dos dois: 
Cobain e Caetano.

Numa tradução literal de “Come as 
you are”, estas estrofes me dizem muito 
nos dias de hoje: “Venha como você é, 
como você era, como eu quero que você 
seja, como um amigo, como um antigo 
inimigo. Venha no seu tempo, se apresse. 
A escolha é sua, não se atrase. Descanse 
um pouco, como um amigo, como uma 
antiga memória”.

        
nnnnnnnnnn

É uma antiga memória que vez em 
quando me “pega”. Eu não tinha 18 anos. 
No entanto, mesmo menor de idade, 
frequentava o “point” dos intelectuais da 
época, quase todos inspirados no exis-
tencialismo importado de Paris. Era o 
piano-bar Havaí, na sobreloja do Paraíba 

Palace Hotel, onde meu irmão, o tecla-
dista Fernando, costumava dar canjas 
jazzísticas e bossanovistas.

Juntamente com Elzo Franca, Mar-
cos Tavares, os irmãos Marcos Tavares 
e Anco Márcio, Políbio Alves, Sérgio de 
Castro Pinto, Vanildo Brito, Jurandy Mou-
ra, sentre outros, o saudoso Marcos dos 
Anjos era um dos frequentadores quase 
diários do Havaí e aprontava mil.

Certa noite, Marcos dos Anjos - que 
foi editor do histórico Grupo Sanhauá - 
pediu ao rapaz por trás do balcão (em 
estilo “pub”) colocar o disco que tinha 
o mambo “Patricia”, com a orquestra de 
Perez Prado, da trilha sonora de “A doce 
vida”, de Fellini. Como o teor etílico geral 
já estava bem alto, Marcos convenceu a 
também saudosa escritora Maria José 
Limeira a dançar como Anita Ekberg na-
quele filme. Maria ultrapassou a estrela 
europeia. Deitou-se no tapete vermelho 
do Havaí, contorceu-se ao ritmo do mam-
bo e arrancou blusa e sutiã, mostrando 
os seios para nós, que dançávamos ao 
seu redor, batendo palmas.

Essa lembrança me dá a nostalgia 
de que à noite a cidade dos jambos já foi 
Europa. “Memória, memory, memoria”. 

Existe uma real realidade?

telinhas, não esquecendo as sedutoras prisões 
das ”redes sociais”, são seus atos imprescin-
díveis. O máximo, o “must”....

Bombinha cantou músicas autorais. 
Gustavo Magno mandou ver com seguras “re-
leituras” de Raul Seixas. Com os dois, cantei 
“A palo seco”, com a qual Belchior sempre nos 
emocionava. Foi aí que, para minha surpresa, 
explodiram gritos de aprovação. Um deles: “É 
a sociedade dos poetas putos”. E eu que pen-
sava que isso tinha acabado no ano 2000...

Não acabou e penso que nós poderíamos 
ter sido grandes personagens de Ernest He-
mingway ou de Jack Kerouac, entre a “lost” e a 
“beat generation”.  Tenho uma casa, mas estou 
“on the road”. 

Ascom 
do MCTIC

O diretor da empresa 
Vemex, Breno Horta, enal-
teceu o apoio da Financia-
dora de Estudos e Projetos 
(Finep) – agência de fomen-
to vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MC-
TIC) – via subvenção econô-
mica, ao desenvolvimento 
do Bólido CX1, primeiro mo-
delo brasileiro de handbike. 
A bicicleta pedalada com as 
mãos é voltada para atletas 
de alto rendimento.

Horta lembrou que a Ve-
mex participou, em dezem-
bro de 2012, de uma cha-
mada pública da Finep, com 
recursos não reembolsáveis, 
em busca de produtos ino-
vadores para treinamento e 
prática de esportes paralím-
picos. “Sem esse capital, o 
Bólido CX1 jamais existiria”, 
destacou. “Nenhuma micro, 
pequena ou média empresa 
teria condições para investir 
em um projeto desse por-
te. De jeito nenhum. Isso eu 
considero como um dinhei-

ro do contribuinte empre-
gado para gerar emprego e 
renda e substituir importa-
ção. E em curto período de 
tempo, esperamos exportar 
para países da América Lati-
na”, projetou.

Desenvolvido em par-
ceria com a Universidade do 
Vale do Paraíba (Univap), em 
São José dos Campos (SP), o 
projeto recebeu subvenção 
de R$ 1,05 milhão de novem-
bro de 2013 a dezembro de 
2015. Embora tenha sido en-
tregue no fim do ano passado 
à paraciclista Jady Malavazzi, 
patrocinada pela companhia, 
o Bólido CX1 não estará nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.

“Não houve tempo hábil 
para ela se preparar”, disse 
Horta. É recomendado pelo 
menos um ano de treino 
para a adaptação da atleta 
ao equipamento. “Se tudo 
der certo, nós vamos ter 
nossa handbike nos Jogos de 
2020, em Tóquio.”

Características
Com 13,5 quilogramas 

de peso, em liga de alumínio, 
o Bólido CX1 atende aos re-

Produção da handbike teve o apoio financeiro da financiadora de Estudos e Projetos e ela é voltada para atletas de alto rendimento

quisitos da União Ciclística 
Internacional (UCI) e pos-
sui amortecedor de direção, 

encosto de fibra de carbono 
e três rodas para se manter 
estável. A bicicleta tem um 

sistema eletrônico de moni-
toramento, responsável por 
transmitir em tempo real da-

dos fisiológicos do paratleta 
e dinâmicas da handbike, 
como aceleração.

Foto: Divulgação/MCTIC

Avaliação regular previne 
a doença arterial vascular

O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) condenou o apresentador Carlos 
Roberto Massa, o Ratinho, por danos 
morais coletivos, recorrente do não 
fornecimento de condições adequadas 
para o trabalho de seus funcionários na 
Fazenda Esplanada, situada na cidade 
de Limeira do Oeste, em Minas Gerais.

De acordo com o TST, Ratinho terá 
que pagar R$ 200 mil de multa por 
não respeitar o intervalo de descanso 
entre as jornadas de trabalho de seus 
funcionários, pela inexistência de local 
apropriado na lavoura para que os tra-
balhadores pudessem fazer suas refei-

ções - eles se alimentavam no meio da 
lavoura ou dentro de banheiros -, por 
não disponibilizar uma quantia suficien-
te de equipamentos de segurança que 
atendesse a toda a equipe - os que exis-
tiam estavam em péssimo estado -, e por 
terceirização de mão de obra.

A fazenda do apresentador é uma das 
principais produtoras de cana-de-açúcar 
da região. Consultada pela reportagem, 
a assessoria de imprensa do apresenta-
dor enviou um comunicado no qual diz 
que Ratinho não concorda com o resulta-
do do julgamento e deixou implícito que 
irá recorrer da decisão do TST.

Tribunal condena Ratinho 
por danos morais coletivos

tRABALHADoR EM PÉSSIMo EStADo

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

No Dia Nacional de Com-
bate à Doença Arterial Vas-
cular Periférica, comemora-
do nessa quinta-feira (14), 
o presidente da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular (SBACV), 
Ivanésio Merlo, alertou para 
a importância de se fazer uma 
avaliação clínica regular para 
prevenir esse tipo de doença 
que leva à obstrução das arté-
rias dos membros inferiores e, 
se não cuidada devidamente, 
pode causar infarto, acidente 
vascular cerebral (AVC) e até 

amputação. “Com as artérias 
que levam sangue para as per-
nas afetadas, o membro ou 
musculatura não têm a quan-
tidade de irrigação necessária 
e você pode ter sintomas que 
vão desde claudicação inter-
mitente, que é dor quando 
caminha e obriga a pessoa a 
parar até, às vezes, gangrena, 
necrose de extremidades”. 
Isso é mais frequente em dia-
béticos e pessoas idosas.

Uma fase mais avança-
da da doença arterial vas-
cular periférica é quando a 
pessoa começa a sentir dor 
nos membros, mesmo em re-
pouso. Frialdade nas pernas, 

caimbras, formigamento, dor-
mências podem sinalizar que 
algo está errado na circulação 
da pessoa. “Se você não trata, 
aquilo vai agravando até che-
gar à dor em repouso e evoluir 
para uma gangrena, necrose”.

É possível haver também 
doença obstrutiva dos vasos, 
como a aorta abdominal, e 
das artérias ilíacas, renais, 
digestivas e coronárias. A ate-
rosclerose, caracterizada pela 
dificuldade de passagem de 
sangue devido à presença de 
placas de gordura na parede 
das artérias, é a causa mais co-
mum da doença vascular arte-
rial periférica. 
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Empresas investirão R$ 20 mi 
pARquE industRiAL dA pARAíbA

Instalação e ampliação de 
indústrias através do Fain 
vão gerar 165 empregos

O Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial 
da Paraíba (Fain) aprovou, 
em reunião realizada nessa 
quinta-feira (14), a conces-
são de incentivos fiscais para 
instalação e ampliação de 
seis indústrias no Estado. No 
total, as empresas investirão 
R$ 20,2 milhões, resultando 
na geração de 165 empregos 
diretos. Na ocasião, o secre-
tário de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Lindol-
fo Pires, foi empossado como 
novo presidente do Conselho 
Deliberativo do Fain.

As empresas aprova-
das na reunião foram: RHPE 
Indústria de Artefatos de 
Borracha (Puxinanã), Ethic 
Indústria, Comércio e Expor-
tação de Alimentos (Cabede-
lo), Rodoparaíba Indústria de 
Carrocerias (Conde), Indús-
tria e Comércio de Laticínios 
Milli (Sousa), Handeberg Es-
sence Indústria e Comércio 
de Aditivos (Patos) e Conti3 
AS Indústria e Comércio de 
Embalagens (Cabedelo).

São diversos fatores ava-
liados pelo Conselho Delibe-
rativo para a concessão do 
incentivo, como a geração de 
emprego e a importância do 
empreendimento para a re-
gião onde será instalado. No 
caso da RHPE Indústria, que 
está sendo implantada em 
Puxinanã (Região Metropo-
litana de Campina Grande), 
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Assédio pode acabar
com aposentadoria

Fiesp é proibida 
de expor bandeira 

Decreto publicado nessa 
quinta-feira, 14, pela Prefeitura 
de São Paulo, determinou pu-
nições que vão de suspensão a 
demissão de servidores públicos 
envolvidos em casos de assé-
dio sexual e passou a permitir 
até que o poder público cesse a 
aposentadoria dos envolvidos. 
A regra também obriga que o 
autor do delito frequente cursos 
sobre igualdade de gêneros ou 
que tratem do tema específico 
do assédio.

Integrantes da Comissão 
de Proteção à Paisagem Urbana 
(CCPU), ligada à Prefeitura de 
São Paulo, vetaram a exposição 
da imagem da bandeira do Brasil 
na fachada do prédio da Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), na Avenida 
Paulista, região central da cida-
de. A proibição visa a impedir o 
uso político ou mesmo eleitoral 
do símbolo pela instituição, 
declaradamente favorável ao 
impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff (PT). 
A Fiesp considera que a medida 
representa um tipo de censura e 
vai recorrer.

Gravação de filme 
pornô é investigado

A gravação de um filme 
pornográfico, durante a tarde da 
última quinta-feira, 7, na Praia 
do Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio, virou caso 
de polícia. A filmagem ganhou 
repercussão depois que as ce-
nas, registradas por pedestres 
e produtores do filme, foram re-
produzidas em redes sociais. As 
imagens mostram um casal tendo 
relações sexuais na areia, diante 
de câmeras e produtores.

‘Game Of thrones’ 
lidera o Emmy

Com finalistas em 23 ca-
tegorias, a série Game Of Thro-
nes, da HBO, dona do Emmy de 
melhor Drama na edição passada 
do prêmio, detém o maior núme-
ro de indicações ao 68º Emmy 
Awards. Em segundo lugar, com 
22 indicações, está The People 
v. O.J. Simpson: American Crime 
Story, produção da FX. Fargo 
teve 18 indicações, e Veep, ven-
cedora do Emmy de melhor Co-
média do ano passado, também 
da HBO, tem 17 finalistas na lis-
ta divulgada essa manhã, em Los 
Angeles (EUA). Saturday Night 
Live tem 16 indicações e House 
Of Cards, da Netflix, aparece 
com 13 finalistas, incluindo a de 
melhor série de Drama e melhor 
Ator, para Kevin Spacey.

tJ-RJ manda 
climatizar ônibus

A Justiça do Rio de Ja-
neiro negou pedido de ante-
cipação de tutela feito pela 
prefeitura da capital para que 
o município fosse desobriga-
do de cumprir o cronograma 
de climatização de 100% de 
sua frota de ônibus  até o fim 
deste ano. A prefeitura entrou 
com uma ação por dependência 
para tentar anular o acordo 
feito com o Ministério Público 
e homologado no Tribunal de 
Justiça do Rio.

contou a favor também a 
inovação do produto desen-
volvido pela empresa. Além 
de tapetes e mantas de bor-
racha, a nova unidade fabril 
produzirá defensas que são 
instaladas nos portos para 
amortecer o impacto de um 
navio de grande porte ao 
atracar no cais. 

De acordo com o empre-
sário Neto Porto, atualmente 
nenhuma empresa brasileira 
produz o equipamento para 
embarcações de grande por-
te e, por isso, a expectativa é 
que a produção atenda todo 

o mercado nacional. “Avalia-
mos instalar a fábrica em ou-
tros estados, mas tivemos um 
grande apoio aqui na Paraíba 
e acreditamos que vamos ter 
competitividade para aten-
der qualquer mercado com 
um produto inovador genui-
namente paraibano”, afirmou 
Neto Porto. O equipamento 
foi desenvolvido em parceria 
com a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Univer-
sidade de São Paulo (USP) e 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai). 

O presidente do Conselho 

Deliberativo, Lindolfo Pires, 
destacou a importância do 
Fain para que os investimen-
tos na indústria paraibana 
continuem sendo realizados 
mesmo em um período de re-
tração da economia nacional. 
“O Fain é um instrumento im-
portante para a industrializa-
ção na Paraíba, pois fomenta 
a competitividade para as em-
presas, que geram mais renda 
e divisas ao Estado”, avaliou 
Lindolfo Pires.

O Conselho Deliberativo 
do Fain é formado pelas se-
guintes entidades: Secretaria 

de Estado de Turismo e De-
senvolvimento Econômico, 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), 
Federação das Micro e Pe-
quenas Empresas (Femipe), 
Secretaria de Estado da Re-
ceita, Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura, Ciência, 
Tecnologia e Recursos Hídri-
cos, Banco do Nordeste, Cen-
tro das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Ciep) e Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep).

Concessão de incentivos fiscais que permitirão mais investimentos privados no Estado foi aprovada ontem pelo Fain

Às margens do Rio São 
Francisco, na região do Vale, 
cerca de 15 mil pessoas atra-
vessaram a ponte Presidente 
Dutra de Juazeiro (BA) rumo à 
Petrolina (PE), no ato público 
“Semiárido contra o Golpe – 
Nenhum direito a menos”. O 
ato ocorreu em protesto aos 
retrocessos de direitos que 
ameaçam conquistas dos po-
vos do Semiárido, neste atual 
governo interino de Michel 
Temer que culminou no  afas-
tamento da presidente eleita 
Dilma Rousseff. A mobilização 
aconteceu na última segunda 
(11), realizada pela Articu-
lação Semiárido Brasileiro 
(ASA) e Frente Brasil Popular 
(FBP),  e contou com a presen-
ça do ex-presidente Lula.

O conjunto de políticas 
públicas para a convivência 
com o Semiárido, conquis-
tadas nos últimos 13 anos a 
partir da luta da sociedade 
civil junto ao Governo Federal, 

como as cisternas de primeira 
água, as cisternas para pro-
dução de alimentos, bancos 
de sementes, PAA (Programa 
de Aquisição de Alimentos), 
Pnae (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), entre 
outras, foram apontadas como 
experiências responsáveis por 
mudar o cenário de seca e mi-
séria no Semiárido. 

Para o coordenador da 
ASA pelo Estado da Bahia, Nai-
dison Quintella, um dos moti-
vos para mudança de cenário 
foi a abertura que a sociedade 
civil teve para dialogar com o 
governo. “Nós construímos 
um conjunto de políticas que 
foram aplicadas no Semiárido 
e mudaram o cenário. Deram 
oportunidade aos homens e 
mulheres, mostraram que não 
somos pessoas de joelho, so-
mos pessoas ativas, capazes 
de mudar o rumo de sua his-
tória”, avalia. Naidison ainda 
destacou o quanto o atual go-
verno do presidente interino 
Michel Temer quer silenciar 
a voz que vem do Semiárido. 

“Temer tem interesse em si-
lenciar espaços, conselhos 
onde podemos construir polí-
ticas. Mas essa voz permane-
ce viva dentro da gente, nós 
vamos resistir. Nossa história 
sempre foi de luta e se neces-
sário vamos continuar a lutar. 
Lutar contra o golpe e pelas 
mudanças de vida que nós 
precisamos fazer”.

As caravanas vindas dos 
estados da Bahia, Pernam-
buco, Piauí, Ceará e Paraíba 
trouxeram água vinda das cis-
ternas, dos barreiros, das bar-
ragens, do São Francisco, sim-
bolizando a garantia de vida e 
soberania hídrica no Semiári-
do. Reunidas em uma mística 
inicial, as águas armazenadas 
em moringas circularam entre 
representantes do Movimen-
to Atingidos por Barragem 
(MAB), MST, MPA (Movimento 
do Pequeno Agricultor), Le-
vante Popular da Juventude, 
Consulta Popular, Pastoral da 
Juventude Rural, Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura (Contag) e 

Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM). Na ponte Presiden-
te Dutra, no local conhecido 
como Ilha do Fogo, as águas 
foram devolvidas ao Rio São 
Francisco, que clama por so-
corro e vê sua vazão baixar a 
cada ano. A mística culminou 
no palco armado em Petro-
lina, onde os movimentos 
sociais fizeram a entrega 
de símbolos do Semiárido, 
como alimentos e sementes,  
ao ex-presidente Lula.

Entre as mulheres que 
participaram da caminhada Vi-
tória Resende, da Marcha Mun-
dial das Mulheres lembrou que 
o golpe em curso é um ato ma-
chista, midiático e jurídico. “As 
mulheres enfrentam uma di-
ficuldade enorme de estarem 
em espaços públicos, políticos 
e de poder. E sabemos, sobre-
tudo, que o golpe é machista, 
jurídico e midiático. Estamos 
aqui pra dizer que vamos atra-
vessar esse golpe de cabeça er-
guida e que não vamos aceitar 
nenhum retrocesso pela vida 
das mulheres”, disse.

Ato político reúne agricultores em PE
pOLítiCAs pÚbLiCAs pELO sEMiÁRidOApós alterar o 

início do prazo, 
inscrição do Fies 
começa hoje

O Ministério da Educa-
ção alterou o início do prazo 
para as inscrições no Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies). Os estudantes pré-
selecionados no programa, 
para o segundo semestre de 
2016, devem fazer a inscri-
ção pelo sistema eletrônico 
do Fies (SisFies) a partir des-
ta sexta-feira (15).

A modificação da data foi 
motivada pela alteração no 
teto da renda familiar mensal 
bruta per capita, que passou 
de 2,5 para 3 salários-míni-
mos, o que gerou a necessi-
dade de adaptar o SisFies. O 
MEC garante que a mudança 
no prazo não compromete o 
processo de financiamento.

Após a conclusão da ins-
crição no sistema do Fies, 
os estudantes devem va-
lidar suas informações na 
Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanha-
mento (CPSA) da instituição 
de Ensino Superior e, depois, 
formalizar o contrato de fi-
nanciamento junto ao agente 
financeiro (Caixa ou Banco 
do Brasil). 

Conquistas sociais e instituições ameaçadas 
A manifestação apontou 

também outras dimensões que 
não podem ser esquecidas: 
como o Minha Casa Minha Vida 
Rural, as instituições de ensino 
federais e universidades como 
a Univasf, frutos de políticas 
sociais e iniciativas que ajuda-
ram as pessoas a melhorar de 
vida nos últimos 13 anos. “Nós 
temos entendido que esse 
processo que está em curso é 
um golpe. E quando dizemos 
nenhum direito a menos é 

porque entendemos que não 
queremos retroceder e bem 
perder conquistas ao longo 
desses anos”,  coloca o coor-
denador da ASA Pernambuco, 
Alexandre Henrique Pires. 

O coordenador da ASA 
Bahia e da organização IR-
PAA (Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apro-
priada), Cícero Félix, enfati-
zou o papel dos movimentos 
sociais neste golpe em curso, 
e ainda como foi possível o 

Semiárido mudar índices de 
desenvolvimento na área ru-
ral a partir da política descen-
tralizada de acesso à água às 
famílias agricultoras, mesmo 
em períodos longos de estia-
gem e seca. “Seja qual for o 
governo o nosso papel é fazer 
a crítica responsável, fazer 
o diálogo apresentando pro-
postas. O Semiárido brasileiro 
está passando pela maior seca 
dos últimos 100 anos. Mas 
neste Semiárido não morreu 

nenhuma pessoa por causa da 
fome, neste Semiárido nenhu-
ma criança morreu desnutri-
da, desidratada por que bebeu 
água barrenta”, pontua Cícero.

Hoje, um milhão de fa-
mílias tem cisterna em casa 
para acesso à água do Progra-
ma Um Milhão de Cisternas 
(P1MC), e 120 mil famílias po-
dem produzir alimentos por 
meio de tecnologias sociais do 
Programa Uma Terra e Duas 
Águas, ambos da ASA. 

Ylka Oliveira 
Asacom

Programa

o Fies teve 294 mil  

inscritos no processo  

seletivo do segundo  

semestre de 2016, que  

aconteceu no período de  

24 a 29 de junho. o resul-

tado pode ser conferido  

no portal do Fies Seleção. 

FOtO: reprodução internet
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Emissão ao consumidor tem expansão de 88% na Paraíba

Nota Fiscal Eletrônica 
Aeroporto: governo 
estuda concessão

Lançamentos de 
imóveis têm alta 

Jornal ressalta a 
autonomia ao BC

IIF prevê aumento 
de capital externo

Governo vai enviar 
nova MP para aéreas

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício Quin-
tella, disse nessa quinta-feira, 14, que 
o modelo de concessão de aeroportos 
utilizado pelo governo Dilma Rousseff 
foi um equívoco e inviabilizou a In-
fraero. Segundo ele, a estatal perdeu 
receita, teve que pagar outorga e foi 
obrigada a assumir os funcionários 
que não foram aproveitados pelos no-
vos operadores privados. “Esse erro 
nós não vamos cometer nos próximos 
aeroportos”, afirmou. “Isso desequili-
brou a saúde financeira da empresa.”

O mercado imobiliário registrou 
uma alta expressiva nos lançamentos 
em maio, embora o resultado não 
possa ser considerado ainda o início 
de uma tendência de recuperação 
do setor, que segue pressionado por 
vendas fracas e estoques crescentes 
em função da crise, de acordo com 
pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira das Incorporadoras Imo-
biliárias (Abrainc) em parceria com 
a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). Os lançamentos 
de imóveis em maio atingiram 5.654 
unidades, um pico de alta de 218,5% 
na comparação com o mesmo mês do 
ano passado. Já as vendas chegaram 
a 8.496 unidades, recuo de 4,1% na 
mesma base de comparação.

O jornal britânico Financial 
Times publicou, nessa quinta-feira 
(14), reportagem na qual destaca 
o plano do governo de garantir a 
autonomia do Banco Central. O tex-
to pontua que a medida tem como 
objetivo reforçar a credibilidade da 
instituição nos mercados, “reduzin-
do a percepção de que é vulnerável 
a interferências políticas”. No mes-
mo texto, o presidente do Banco, 
Ilan Goldfajn, reforça que o governo 
irá elaborar Emenda Constitucional 
que garanta a autonomia da insti-
tuição ainda neste ano. 

A melhora da situação política 
e o maior comprometimento com o 
ajuste econômico do presidente em 
exercício Michel Temer estão fazendo o 
Brasil voltar a atrair a atenção de inves-
tidores estrangeiros, avalia o Instituto 
Internacional de Finanças (IIF), formado 
pelos 500 maiores bancos do mundo, 
com sede em Washington. Em relatório 
divulgado nessa quinta-feira, 14, o IIF 
prevê aumento dos fluxos de capital in-
ternacionais para a economia brasileira.

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, disse que o governo deve 
enviar uma nova medida provisória 
(MP) ou projeto de lei ao Congresso 
para elevar para até 100% o limite 
de participação de empresas es-
trangeiras em empresas aéreas. 
“O governo mantém a convicção de 
que a abertura de capital deve ser 
enfrentada. É bom para o País e para 
a aviação civil brasileira”, afirmou. 
O ministro disse que o governo se 
comprometeu a vetar o trecho da 
medida provisória que permitiria 
essa elevação, mantendo o porcen-
tual atual, de até 20%, mas ressal-
tou que a discussão será retomada.

Empresas encerraram 
o primeiro semestre 
com 73,578 milhões 
de emissões de 
notas fiscais

FOTO: Reprodução/Internet

Apontando a expansão 
do uso pelas empresas do 
varejo paraibano, o volume 
de Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e) en-
cerrou o primeiro semes-
tre deste ano com 73,578 
milhões de emissões, o que 
representa um crescimento 
de 88,16% sobre o segundo 
semestre do ano passado, 
quando a emissão passou 
a ser obrigatória no Esta-
do da Paraíba. O volume do 
segundo semestre de 2015 
ficou em 39,104 milhões 
de emissões. Os dados são 
do Núcleo de Análise e Pla-
nejamento de Documentos 
Fiscais da Receita Estadual.

Um dos principais fa-
tores responsáveis pela ex-
pansão de notas eletrônicas 
na Paraíba foi o crescimen-
to de adesão de empresas 
de varejo, que passaram a 
emitir NFC-e no primeiro 
semestre deste ano. Segun-
do a Receita Estadual, os 
estabelecimentos do varejo 
subiram de 3,309 mil, no 
segundo semestre de 2015, 
para 5,776 mil no primeiro 
semestre deste ano, alta de 
74,55% de empresas vare-
jistas. 

O serviço de NFC-e im-
plantado para o comércio 
varejista desde julho do 
ano passado faz parte da 
modernização da Receita 
Estadual, que traz redução 

de custos para empresas 
do setor e acesso eletrôni-
co e seguro do cupom fiscal 
aos consumidores.

A tendência é que as 
emissões de notas eletrôni-
cas por empresas do varejo 
continuem em expansão na 
Paraíba no segundo semes-
tre. Neste mês de julho, os 
estabelecimentos do co-
mércio varejista da Paraíba 
com faturamento superior 
a R$ 5,500 milhões no exer-
cício de 2014 passaram a 
emitir a NFC-e.

A implantação do novo serviço da 
NFC-e tem como objetivo reduzir os cus-
tos das empresas varejistas com a dis-
pensa do uso de impressora fiscal ECF 
(Emissor do Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos caixas de 
pagamento com impressoras não fiscais. 
A flexibilidade de imprimir o cupom 
fiscal por qualquer impressora sem a 
obrigatoriedade de ser fiscal gera uma 
economia de 30% nos custos para as 
empresas varejistas.

Já para o consumidor, além da com-
pra ficar mais simplificada, terá acesso 
aos documentos fiscais, que ficarão ar-
quivados de forma eletrônica, no Portal 
da SER-PB, que garante autenticidade 
de sua transação comercial e mantém a 
recuperação do cupom fiscal a qualquer 
momento. Ou seja, o consumidor passa a 
ter, com a nova tecnologia, acesso à nota 
fiscal na hora que precisar, mas a empre-
sa continua obrigada a imprimir de im-
pressoras convencionais o cupom fiscal. 

NFC-e reduz custos dos varejistas

A inscrição do Microem-
preendedor Individual (MEI) 
será cancelada caso o contri-
buinte permaneça omisso na 
entrega da declaração anual 
(DASN-MEI) nos dois últi-
mos exercícios e também es-
teja inadimplente em todas 
as contribuições mensais de-
vidas, desde o primeiro mês 
de inscrição nesse regime. 

O cancelamento do MEI 
inadimplente será efetivado 
entre julho e dezembro des-
te ano, segundo informou o 
Comitê de Gestão da Rede 
Nacional para Simplificação 
do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (CG-
SIM), que publicou no Diário 
Oficial da União a Resolução 
CGSIM nº 36. 

Ela dispõe sobre o pro-
cedimento de cancelamento 
de inscrição de Microem-
preendedor Individual (MEI) 
inadimplente.

A Secretaria de Estado 
da Receita deverá também 
realizar a baixa das inscri-
ções de MEI inadimplen-
tes na Paraíba, por meio 
ex-ofício, assim que a lista 
de inscrições canceladas 
do MEI, com incidência 
de ICMS, for publicada no 
Portal do Empreendedor 
(http://www.portaldoem-
preendedor.gov.br/) 

A Lei do Simples Nacio-
nal (Lei Complementar nº 
123/2006 no art. 18-A, § 15-
B) já previa o cancelamento 
automático da inscrição do 
MEI, mas com o período me-
nor de recolhimento (12 me-

ses consecutivos) ou então 
com apenas uma declaração 
anual (DASN-MEI). Já a nova 
resolução (CGSIM nº 36) re-
gulamentou o prazo do can-
celamento com tempo maior 
de inadimplência (todas as 
contribuições mensais) so-
mada ainda de dois anos de 
omissão de exercícios de de-
clarações (DASN-SIM). 

Limpeza
O objetivo da regula-

mentação da resolução foi 
permitir uma limpeza do 
cadastro, pois muitas inscri-
ções foram realizadas desde 
2009, quando foi implantado 
o regime MEI, sem uma von-
tade de empreender. Foram 
casos de empresários que 
fizeram a inscrição por uma 
motivação tênue, passageira 
e, logo, não iniciaram a ativi-
dade, não entregaram a de-
claração anual e não fizeram 
qualquer pagamento.

A relação dos MEI can-
celados será publicada no 
site do Portal do Empreen-
dedor na Internet (www.por-
taldoempreendedor.gov.br).

Quem opta por se tornar 
MEI passa a ter o Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e acesso aos bene-
fícios previdenciários por 
apenas 5% do salário míni-
mo e mais R$ 5 de ISS e R$ 
1 de ICMS (dependendo da 
atividade desenvolvida), em 
um único boleto mensal. Ele 
também pode contratar até 
um funcionário que receba 
até um salário mínimo.

Omissão pode levar a 
suspensão da inscrição

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e serviços pro-
duzidos no País, acumula queda de 
4,7% em 12 meses, segundo o Monitor 
do PIB de maio da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Essa é a 17ª queda con-
secutiva do indicador, que registrou re-
cuo ligeiramente inferior ao observado 
em abril (-4,8%).

Dez dos 12 setores produtivos pes-
quisados têm queda no acumulado de 
12 meses, com destaque para a indús-
tria da transformação (-9,9%), comércio 
(-9,9%), transporte (-7,4%) e construção 
(-5,7%). Outros setores com redução 
no acumulado de 12 meses são outros 
serviços (-3,7%), serviços de informa-
ção (-3,3%), indústria extrativa mineral 
(-3%), agropecuária (-2%), intermedia-

ção financeira (-0,6%) e administração 
pública (-0,2%). Apenas dois itens acu-
mulam alta nesse período, segundo o 
Monitor do PIB de maio: serviços imobi-
liários (0,2%) e eletricidade (2,5%).

Sob a ótica da demanda, ape-
nas o setor externo é favorável para o 
PIB, com exportações crescendo 9,6% 
e as importações recuando 17,3%. A 
demanda interna é negativa nos três 
segmentos analisados: formação bruta 
de capital fixo, isto é, os investimentos 
(-15,8%), consumo das famílias (-5,4%) 
e consumo do governo (-1,2%).

Ainda de acordo com a pesquisa do 
Monitor do PIB, o Produto Interno Bru-
to apresentou quedas de 0,41% na pas-
sagem de abril para maio, de 0,46% no 
trimestre encerrado em maio na com-
paração com o trimestre encerrado em 
fevereiro e 4% na comparação com 
maio de 2015.

PIB acumula queda de 4,7% 
em 12 meses, afirma a FGV

BENS E SERVIÇOS

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

A Caixa Econômica Fede-
ral ampliou a oferta de crédito 
para micro, pequenas e mé-
dias empresas. No início deste 
mês de julho, o banco voltou a 
contratar capital de giro mais 
barato pelo Progeren, progra-
ma com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

A Caixa espera liberar até 
R$ 2 bilhões para empresas 
com até R$ 90 milhões de fa-
turamento anual. No ano pas-
sado, a Caixa liderou as con-
tratações do BNDES Progeren. 
A linha de crédito tem taxa 
de juros a partir de 1,55% ao 
mês, prazo para pagamento de 
60 meses e carência máxima 

de 12 meses. Segundo Cristina 
da Silva, gerente executiva da 
Superintendência Nacional de 
Estratégia de Micro e Pequeno 
Empreendedorismo da Caixa, 
a ajuda faz frente às necessi-
dades do segundo semestre, 
quando a atividade econômica 
e os encargos trabalhistas são 
historicamente maiores. 

Crédito para micro, pequenas 
e médias empresas é ampliado

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Dentro da programação para a garotada em férias, o Cinespaço Mag 
Shopping colocou em cartaz os filmes “Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina”,  o 
terceiro filme da franquia “Caça Fantasmas”, “A Era do Gelo: o Bib Bang” e “Procurando 
Dory”.  Para os adultos, a pedida é “Julieta”, de Pedro Almodóvar.

FOTOS: Dalva Rocha

Presenças bacanas no Clube Cabo Branco: Edna Paiva, Nita Leão e Diana Gusmão

    O Iesp está oferecendo 1610 vagas para o seu vestibula 2016.2, cujas inscrições, 
que são gratuitas,  vão até o dia 21 pelo site www.iesp.edu.br e nas instalações da 
faculdade na BR-230. Os primeiros colocados terão bolsas de estudos de até 100%.

Estimados Socorro e Francisco Fonseca, Martinho Bastos, Camila e Irimar Bastos na Feijunina

Dois Pontos

  A parceria entre a Warner Music 
e a cantora/atriz  paraibana Lucy Alves 
já pode ser conferida no Youtube com 
um clipe realizado num encontro de 
Lucy com o produtor musical Duani, do 
Forróçacana e o músico Chris Mourão.
  A gravação foi no estúdio Toca 
do Bandido, localizado em Itanhangá, 
no Rio de Janeiro, durante a temporada 
de festas juninas.

“Se você sabe explicar o 
que sente, não ama, pois 
o amor foge de todas as 
explicações possíveis”

“Qualquer um pode amar 
uma rosa, mas é preciso um 
grande coração para incluir 
os espinhos”

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CLARICE LISPECTOR

Engenheiro Aníbal Victor 
de Lima Moura Neto, 
médico Antônio de Pádua 
Gomes de Souza Neves, 
empresários Luiz Gon-
zaga de Almeida, Valéria 
de Albuquerque Sousa 
e Irlem Guimarães Filho, 
hoteleira Marúzia Motta 
Brasileiro.

Parabéns

Afeto dos irmãos: médico Antônio de Pádua Souza Neves e juíza Túlia 
Souza Neves, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Fenearte

FOMOS conferir 
na última terça-feira 
o mega evento que é 
a Fenearte, no Centro 
de Convenções de 
Pernambuco, onde a 
Paraíba está presente 
com estande com 
uma seleção do 
melhor do nosso 
artesanato.

Destaque para os 
trabalhos do artesão de 
madeira Rogério da Silva, 
dos lindos anjinhos de 
Maria Helena e Adelaide 
Cavalcanti, além das 
panelas de barro de 
Nevinha de Itabaiana que, 
felizes, comemoravam o 
sucesso das vendas. 

Totonho

O ARTISTA 
Totonho e sua 
banda Os Cabra, 
formada por Chico 
Limeira na guitarra, 
Gabriel Araújo no 
baixo, Nildo Go-
zales na bateria e 
o DJ Guirraiz nas 
pancadas eletrôni-
cas apresenta hoje 
show às 21h no 
Cine São José, em 
Campina Grande.

A promoção, 
com acesso gra-
tuito, faz parte do 
projeto Cine Cul-
tural da Fundação 
Cultural da Paraíba.

O mundo é um moinho
FORAM 3000 inscrições, mais de 400 audições, 

30 candidatos selecionados para a fase final onde 
foram escolhidos 18 atores para participar do musical 
“Cartola - O Mundo é um Moinho”, que tem estreia pre-
vista para 10 de setembro no Teatro Sergio Cardoso, 
em São Paulo.

Idealizado e produzido por Jô Santana, com roteiro 
de Artur Xexéo, o espetáculo terá Flávio Bauruqui vivendo 
o papel de Cartola e a cantora Virgínia Rosa como Dona 
Zica, além de dar oportunidade para se revelar novos 
talentos entre atores e atrizes negros.

Patrimônio

EMPREENDEDORES 
do Centro Histórico, 
arquitetos, gestores 
públicos e órgãos 
ligados ao patrimônio 
histórico estão parti-
cipando, ontem e hoje, 
do curso “Gestão 
Inovadora de Centros 
Comerciais Urbanos”. 
O curso é promovido 
pelo Sebrae e minis-
trado pelo professor 
associado da Univer-
sidade de Valência, 
na Espanha, Agustín 
Rovira Lara.

Governos em Cena
O JORNALISTA e estimado Josélio Carneiro, repórter 

do Governo da Paraíba desde 1989, realizou uma interes-
sante pesquisa junto aos acervos fotográficos do Palácio 
da Redenção, A União, FCJA e Secretaria de Comunicação 
Institucional e vai mostrá-la ao grande público com o lança-
mento do livro “Paraíba - Governos em Cena”.

A previsão de lançamento é para o mês de outubro, 
possivelmente no Palácio da Redenção.

FOTO: Goretti Zenaide

Paraibanas que foram a Fenearte: Socorro Brito, esta colunista, Fátima 
do Carmo Medeiros, Lúcia Alexandria e Nadilza Miranda de Medeiros
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Leilão em Carnaúba
A FAZENDA Carnaúba na cidade de Taperoá, no Cariri 

paraibano e que pertence à família do escritor Ariano 
Suassuna e o Lacticínio Grupiara Taperoá promovem de 
hoje a domingo um leilão de bovinos, caprinos e ovinos 
cuja estimativa dos organizadores é que sejam vendidos 
cerca de 500 animais.

O evento terá, ainda, um Empório e Exposição de 
Artes, contando com o apoio do Sebrae, Senar e Faepa.

Eleição

OS SERVIDORES e 
magistrados da comarca 
de Monteiro vão escolher 
no próximo dia 21, de for-
ma democrática, o novo 
gestor do Fórum “Minis-
tro Luiz Rafael Maia”. 

A eleição será nas 
dependências daquele 
fórum e será conduzida 
pelo juiz Fábio José de 
Oliveira Araújo.

Estágio no TCE
O TRIBUNAL de Contas do Estado vai promover 

no próximo dia 30 as provas do concurso para estágios 
naquele órgão. As provas vão ser feitas no Unipê, onde os 
candidatos poderão levar alimentos não perecíveis e copos 
descartáveis que serão doados ao Hospital Padre Zé.

    Os estimados Kubitschek e Francis Pinheiro comemoram hoje 23 anos de 
casados e vão festejar a data com o filho Vitor com um jantar em família em algum 
badalado restaurante da cidade.
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Botafogo comemora vantagem
Equipe faz 3 a 0 no 
Ceará e fica perto
da classificação

Página 24

Com base da Paraíba, 
Seleção de Handebol se 
classifica em Mundial

Ontem, o dia foi de rea-
presentação para o elenco do 
Belo. Todo mundo em clima de 
muita alegria e otimismo, após 
a goleada sobre o Ceará. Um 
dos atletas mais alegres era o 
zagueiro Plínio, que foi o grande 
destaque da partida, marcan-
do inclusive dois gols. “ A gente 
sempre vinha tentando, mas 
aqui no Botafogo ainda não ti-
nha tido a sorte de fazer gol. Ela 
veio agora contra o Ceará, e es-
tou muito feliz, porque ajudei o 
clube a dar um passo importan-
te rumo a classificação à próxi-
ma fase da competição. Não tem 
nada ganho ainda, mas vamos 
para Fortaleza com moral para 
a segunda partida, e com uma 
vantagem confortável para ad-
ministrar”, disse o zagueiro.

Para o técnico Itamar 
Schulle, o time foi muito bem na 
partida, e poderia ter feito mais 
gols, mas não ganhou nada ain-
da, porque tem o jogo de volta 
em Fortaleza. “Nós fomos mui-
to bem. Soubemos neutralizar 
bem as principais jogadas do 
adversário, que tem um time 
de muita qualidade, e tivemos 
o equilíbrio para também sa-
ber atacar. Perdemos várias 
chances e poderíamos ter saído 
com um placar mais elástico. 
Mas foi só o primeiro tempo de 
uma decisão de 180 minutos. 
Fomos bem na primeira parte, 
mas teremos ainda mais 90 mi-
nutos, na casa do adversário, e 
será outro jogo, bem mais difí-
cil para a gente. Não ganhamos 
nada ainda. Temos que ir com 
calma e com respeito ao ad-
versário, para tentar esta vaga”, 
disse o treinador.

Sem muito tempo para co-
memorações, desde ontem que 
os jogadores já estão focados, 
trabalhando para o jogo de do-

mingo, às 19 horas, na Arena 
Castelão, em Fortaleza, contra 
o Leão do Pici. A partida vale a 
liderança do Grupo A, que hoje 
pertence ao clube da Maravilha 
do Contorno, com 15 pontos. O 
Fortaleza é justamente a equipe 
que vem logo atrás com 14 pon-
tos. O empate é considerado um 
grande resultado, mas pode sig-
nificar a perda da liderança do 
Brasileiro. Só a vitória garante a 
permanência no topo da tabela.

Em relação ao time que 
atuou contra o Ceará, a novi-
dade é o retorno do atacante 
Muller, que cumpriu suspensão 
contra o Asa. Ele aguarda uma 
transferência para o futebol do 
Catar, e enquanto isso, está à 
disposição do treinador Itamar, 
que ainda não definiu se vai 
manter a mesma equipe que 
vem de duas vitórias impor-
tantes, ou vai preferir um time 
mais fechado na marcação, 
como sempre faz nos jogos fora 
de casa, independentemente 
do adversário.

A viagem para Fortaleza 
será amanhã. O Belo vai perma-
necer na capital cearense até a 
próxima quinta-feira, porque 
na quarta-feira, terá o jogo de 
volta contra o Ceará, pela Copa 
do Brasil.

Novo atacante
Com a saída de Muller Fer-

nandes para o futebol do exte-
rior, já quase concretizada, a di-
retoria do Botafogo não perdeu 
tempo, e ontem mesmo anun-
ciou a contratação do atacante 
Lucas Batatinha. O jogador vem 
do Operário de Ponta Gros-
sa, último clube do treinador 
Itamar Schulle. Lucas tem 26 
anos, com passagem também 
pelo Icasa de Juazeiro do Norte, 
e no momento, estava no Ope-
rário, onde fez 3 gols em 9 jo-
gos. Ele é um atacante que joga 
nas pontas, tem 1,84 metros 
e 77 quilos. Recém-chegado, 
o jogador não será relaciona-
do para o jogo deste domingo, 
contra o Fortaleza.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Sousa segue hoje para 
Ceará Mirim, onde enfrenta o 
Globo, no próximo domingo, às 
18 horas, no Estádio Barretão, 
pela última rodada da fase de 
classificação do Brasileiro da 
Série D. O Dinossauro é o segun-
do colocado do Grupo A7, com 9 
pontos, e precisa de uma vitória 
para terminar como primeiro 
do grupo, e garantir a participa-
ção na segunda fase da compe-

tição. Um empate ou uma der-
rota, vai depender do resultado 
de América e Galícia, que jogam 
na mesma hora em Paulista-PE. 
Atualmente, o líder do grupo é o 
Globo, com 10 pontos.

O Dinossauro terá novida-
des para esta partida decisiva 
contra o Globo. O meia atacante 
Leandro já cumpriu suspensão 
e está de volta. O zagueiro Dio-
go e o volante Gil Pernambuca-

no, que estavam entregues ao 
Departamento Médico, foram 
liberados, e estão à disposição 
do técnico Tazinho. Ele não con-
firmou a escalação dos atletas, 
mas admitiu que são reforços 
importantes neste momento 
decisivo da equipe. “É um mo-
mento decisivo, e é sempre bom 
contar com jogadores do nível 
técnico que tem estes atletas”, 
disse o treinador.

Ontem, o técnico Tazinho 
conversou muito com os jo-
gadores, sob a forma de jogar 
do adversário. “É uma equipe 
muito boa, muito qualificada, 
conhecemos bem, porque já jo-
gamos contra ela aqui. Mostrei 
aos jogadores os pontos altos 
e baixos do adversário, e tenho 
convicção de que temos condi-
ções de trazer um grande resul-
tado de lá”, disse o treinador.

Durante toda a semana, a 
grande preocupação do técnico 
do Campinense, Paulo Moroni, 
foi com a marcação da equipe. 
Segundo ele, o time voltou a 
pecar nas bolas paradas defen-
sivas e na marcação no meio 
campo, no jogo passado. Ele 
acredita que se melhorar neste 

quesito, a Raposa tem grandes 
chances de passar para a pró-
xima fase, com uma grande vi-
tória sobre o Murici, no jogo de 
domingo, às 18 horas no Ami-
gão, na última partida da fase 
de classificação da Série D.

“Estamos tentando corri-
gir alguns defeitos que a equi-

pe apresentou no último jogo, 
apesar da vitória. Já melhorou 
muito, mas ainda precisamos 
avançar. Se pegar o retrospec-
to, dá para ver que o Campi-
nense tomou 3 gols de cabeça 
recentemente. Agora, isto não 
pode se repetir, para que pos-
samos nos classificar e seguir 

adiante na competição”, disse o 
treinador.

O zagueiro Rafael Jensen 
confirmou que o treinador 
vem insistindo na marcação, e 
que melhorou bastante já no 
último jogo. “Já melhoramos, 
tanto que não tomamos gol no 
jogo passado”, disse o zagueiro.

Sousa segue para o Rio Grande do Norte

Paulo Moroni preocupado com bolas paradas

SÉRIE D

CAMPEONATO BRASILEIRO

FOtO: tV torcedor/Divulgação

Em noite que tudo deu certo, com a presença maciça de sua torcida, o Botafogo não reconheceu o Ceará Sporting Clube e venceu o adversário, abrindo ampla vantagem para jogo de volta

Técnico tem intensificado os treinamentos visando um melhoramento de sua equipe e a classificação para a fase seguinte

Foto: Divulgação



Vôlei de quadra e de praia 
na reta final dos Jogos do Rio

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2016

Equipes ultimam os 
preparativos para a 
estreia nas Olimpíadas

Falta pouco. Com me-
nos de um mês para os Jo-
gos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, as seleções brasi-
leiras de vôlei de praia e 
quadra entram na reta final 
da preparação. A Seleção 
Masculina, comandada pelo 
técnico Bernardinho, ainda 
terá pela frente a fase final 
da Liga Mundial. Já as du-
plas de praia e a equipe fe-
minina não possuem mais 
competições e realizarão os 
últimos ajustes e estudos 
para a principal competi-
ção esportiva do mundo.

A Seleção Feminina fi-
cará concentrada no Cen-
tro de Desenvolvimento de 
Voleibol, em Saquarema, 
local que também receberá 
algumas equipes de praia 
por períodos - eles tam-
bém realizam as atividades 
em seus centros de trei-
namento, nas respectivas 
cidades. A Seleção Femi-
nina conquistou no último 
final de semana o Grand 
Prix, mas a comemoração 
ficou apenas para o final 
da partida. Elenco e comis-
são técnica já retomaram o 
foco para os Jogos. 

Para o diretor de Se-
leções da CBV, Renan Dal 
Zotto, o período será um 
encerramento para a cons-
trução de um projeto que 
começou logo após os Jogos 
de Londres. “A preparação 
é permanente, já é uma es-
trutura do voleibol, tanto 
no masculino quanto no 

A equipe de futebol feminina do Kashima, time 
vice-campeão paraibano de 2015, recebe no próximo 
domingo, para partida amistosa no Alto do Mateus, 
em João Pessoa, a forte equipe do União, atual 
campeã de futebol feminino do Rio Grande do Norte 
e que estará representando o Estado potiguar na 
Copa do Brasil de 2016. Um jogo interestadual que 
deverá atrair um bom público. O jogo será às 10h e, 
para o time paraibano, se trata de mais uma atividade 
recreativa, haja vista que o Kashima ainda monta sua 
equipe para as disputas do Estadual 2016.

Futebol feminino

A torcida do PCC ou a 
CUT das arquibancadas

Dalmo Pessoa, um dos mais importantes e polêmi-
cos jornalistas esportivos do País, sempre tem escrito 
sobre brigas de torcidas e envolvimentos de membros 
do PCC nas praças esportivas brasileiras. Em recente ar-
tigo, ele traça uma radiografia da situação no País, bem 
como comparações com organizações de trabalhadores, 
que passo a divugar de forma resumida.

Para ele, o PCC nasceu numa pelada de futebol num 
dos presídios do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. 
Um jogo inocente de gente nada inocente. Eram oito do 
mesmo grupo. E dali nasceu uma organização criminosa 
que tomou conta do País e chegou até a formação do 
Narco-Sul, para comercializar e distribuir drogas e tam-
bém vender armas. O que tem isso a ver com um pro-
blema sério que é a violência das torcidas organizadas? 
Se continuarmos nessa passividade e impunidade, logo 
teremos grupos fortes para tornar o nosso futebol um 
inferno.

Sem querer comparar no momento, pois são proble-
mas diferentes, mas maléficos e perigosos à sociedade, 
as torcidas já têm sua representação, pulverizadas nos 
clubes, e lincadas numa entidade representativa de âmbi-
to nacional. Os dados são preocupantes, de acordo com 
as informações reveladas por Mauricio Murad, doutor 
em Sociologia dos Esportes pela Universidade do Porto 
(Portugal):

Existem hoje 2 milhões de brasileiros – 85% homens 
e 15% mulheres, agrupados em 700 torcidas organiza-
das, sendo 435 as mais atuantes e 107 filiadas à Ana-
torg, associação nacional da categoria. Se me permitem, 
chamarei isso de a CUT das torcidas. Claro que esta tem 
componentes políticos e ideológicos e foram cooptadas 
pelo governo atual e com muito dinheiro. Os cutistas 
vermelhos e outras entidades alinhadas com o governo 
recebem, anualmente, 50% do salário-dia, descontados 
de todos os trabalhadores, o que dá uma receita anual 
de um bilhão de reais.

Nunca mais se falou no 
Estádio Juracizão, em 
Mandacaru, na capital. A 
quem pertence aquela praça 
esportiva? A Federação 
Paraibana de Futebol? A 
comunidade local questiona 
e quer saber...

E o Juracizão?

O Botafogo-PB deu um grande salto para chegar às oi-
tavas de final da Copa do Brasil de 2016. A vitória convin-
cente de 3 a 0 sobre o Ceará, na noite da última quar-
ta-feira, deixa a equipe paraibana com grande vantagem 
sobre o adversário. pode perder até por 2 a 0 que ainda 
garante a classificação. No entanto, os comandados de 
Itamar Shulle não devem se acomodar e precisam treinar 
muito para evitarem qualquer surpresa desagradável. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte 
e Lazer - Sejel/PB dará 
apoio integral ao campe-
onato amador da região 
do Curimataú paraibano. 
A garantia é do secretário 
Bruno Roberto.

Curimataú

Belo na vantagem!

feminino. Há quatro anos 
vem se construindo tijoli-
nho a tijolinho uma prepa-
ração bastante consistente 
para chegarmos bem aos 
Jogos. Grand Prix e Liga 
Mundial serviram para me-
dir o atual momento, não 
apenas do Brasil, mas das 
outras equipes. Pudemos 
observar, independente de 
ganhar ou perder, mas sa-
ber como estão as equipes”.

Na praia, as quatro 
equipes olímpicas puderam 
realizar um planejamento 
escolhendo quais eventos 
disputar. Ágatha/Bárbara 
Seixas e Larissa/Talita no 
feminino, e Alison/Bruno 
Schmidt e Evandro/Pe-
dro Solberg, no masculino, 
subiram ao pódio em 14 
oportunidades no Circuito 
Mundial 2016. Os adversá-

rios da primeira fase foram 
definidos no último sábado.

“Nossas equipes se-
guem o treinamento, ago-
ra se preparando para os 
enfrentamentos nos seus 
respectivos grupos. Os ad-
versários, que foram co-
nhecidos no sorteio dos 
grupos realizado na Suíça, 
serão analisados através 
de material de vídeo. O ob-
jetivo é traçar estratégias 
específicas para neutrali-
zar pontos fortes e explorar 
possíveis pontos vulnerá-
veis. O acompanhamento 
psicológico segue com o ob-
jetivo de evitar excesso de 
ansiedade para as parti-
das inaugurais. Também 
planejamos evitar assédio 
exagerado a fim de preser-
var o foco e a concentração 
dos atletas”, analisou Fulvio 

Danilas, diretor de Vôlei de 
Praia.

As quadras de vôlei de 
praia do CDV receberam re-
fletores para que as duplas 
possam realizar treinamen-
tos noturnos, se adequando 
aos horários dos Jogos. A 
‘casa do voleibol’ em Sa-
quarema oferece estrutu-
ra completa com salas de 
musculação, pilates, fisio-
terapia, dormitórios, refei-
tório, lavanderia, piscina. 
A única preocupação dos 
atletas é treinar.

A Seleção Brasileira 
Masculina está no Grupo A e 
encara na primeira fase Itá-
lia, Estados Unidos, Canadá, 
França e México. Já a Seleção 
Brasileira Feminina, tam-
bém no Grupo A, enfrentará 
Rússia, Japão, Coreia do Sul, 
Argentina e Camarões.

CBDA realiza 
Clínica do Sono 
para os atletas
da natação

Um dos esportes mais 
nobres dos Jogos Olímpi-
cos, a natação terá horários 
de disputa incomuns para a 
modalidade na Rio 2016. As 
finais, normalmente realiza-
das no fim da tarde ou início 
da noite, foram marcadas 
pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) para a partir 
das 22h, com término po-
dendo passar da meia-noite 
(horários de Brasília). Mu-
dança que afetará a rotina 
dos atletas e que vem preo-
cupando comissões técnicas 
de todos os países. Com a 
Seleção Brasileira, não é di-
ferente. 

Pensando na melhor 
preparação possível da equi-
pe, a Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA) promoverá uma “clí-
nica do sono” dias antes do 
início da competição.

Os 33 nadadores con-
vocados - equipe recorde da 
modalidade - darão início 
ao período de aclimatação 
no dia 24 de julho. As ativi-
dades serão realizadas no 
recém-inaugurado Centro 
de Treinamentos Paralímpi-
cos, em São Paulo. Durante 
10 dias, os atletas terão suas 
rotinas adaptadas, com trei-
nos, alimentação e descanso 
realizados em horários se-
melhantes aos que terão du-
rante a Olimpíada.

A Seleção Brasileira de 
Atletismo ganhou mais um 
representante - o 67º - nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. A 
paulistana Vanessa Chefer 
Spinola (Pinheiros) entrou 
na competição para comple-
tar a cota de participantes 
no heptatlo, por decisão da 
Associação Internacional 
das Federações de Atletismo 
(IAAF).

A Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) re-
cebeu a informação no início 
da tarde da última quarta-
feira e comunicou a atleta, de 
26 anos, que no Troféu Brasil 
Caixa, no dia 1º de julho, em 
São Bernardo do Campo (SP), 
bateu o recorde brasileiro 
com 6.188 pontos, ficando a 
apenas 12 pontos do índice 
olímpico fixado pela IAAF.

“Estou muito feliz. Em-
bora esperasse entrar pela 
cota por causa de minha 
marca, receber a notícia ofi-
cial tira um peso enorme de 
minhas costas”, comentou a 
atleta. “Minha família toda 
comprou ingresso para a 
Olimpíada e reservou hotel 
no Rio. Só faltava eu. Imagina 
se estava fácil”, riu.

Vanessa quebrou o re-
corde brasileiro e só não 
conseguiu o índice por cau-
sa de 1 segundo nos 800 m, 
última prova das sete que 
compõem o heptatlo. “É de-

Mais uma brasileira é convocada 
para as disputas no Atletismo

JOGOS OLÍMPICOS

O vôlei de quadra brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino, é favorito à medalha de ouro

sesperador. Fiz um ciclo de 
quatro anos de muito trei-
namento, com uma cirurgia 
no meio, visando minha pri-
meira experiência olímpi-
ca. Agora, tudo está certo. É 
manter o foco”, disse.

Medalha de bronze no 
Pan-Americano de Toronto 
2015, no Canadá, ela trei-
na com o ucraniano Oleg 
Ruyev. Ela deve viajar no 
dia 3 de agosto para a sede 
da Comissão Desportiva da 

Aeronáutica (CDA), no Rio 
de Janeiro, onde fará a acli-
matação para os Jogos. O 
heptatlo será disputado nos 
dias 12 e 13, os primeiros 
dias do evento do Atletismo, 
no Engenhão.

“O objetivo é quebrar 
meu recorde pessoal e tentar 
melhorar o recorde sul-ame-
ricano da colombiana Evelys 
Jazmín Aguilar”, completou, 
referindo-se à marca de 6.270 
pontos, obtida este ano.

Vanessa Spínola recebeu com muita alegria a sua convocação

FotoS: Divulgação



São Paulo eliminado na semifinal
COPA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2016

Único representante do 
País ainda na competição, 
voltou a perder na Colômbia

A eliminação do São 
Paulo na Copa Libertadores 
poderia ter vindo apenas 
com elogios à valentia do 
time, mas será mais lembra-
da pelo descontrole emo-
cional nos minutos finais. 
A equipe teve um começo 
de atuação fantástica con-
tra o Atlético Nacional, em 
Medellín, até falhar, levar a 
virada e ter dois jogadores 
expulsos após a equipe co-
lombiana garantir o 2 a 1 no 
placar, na noite dessa quar-
ta-feira, na Colômbia.

O adeus na semifinal 
da Libertadores acabou se-
lado aos 30 minutos da eta-
pa final. Foi quando Borja 
converteu um pênalti. Re-
voltados com a arbitragem, 
Lugano e Wesley acabaram 
expulsos. Foram dez minu-
tos de paralisação até o jogo 
ser retomado. O saldo da 
confusão minou a chance do 
time.

O torcedor do São Paulo 
terá muito a lamentar sobre 
a eliminação na Libertado-
res. Poderá reclamar antes 
da semifinal, da má sorte 
pelos desfalques ou até se 
queixar de decisões da arbi-
tragem nos dois jogos contra 
o Atlético. Se tem um fator 
que não merece ressalvas 
foi a entrega dos jogadores, 
pelo menos até o descon-
trole emocional no segundo 
tempo.

O então criticado time, 
que em 2015 levou goleadas 
dos rivais, se despediu da Li-
bertadores de forma aguer-
rida – até demais. Mesmo 

diante da complicada mis-
são de derrotar o dono da 
melhor campanha, mostrou 
coragem em Medellín diante 
de um adversário superior.

O São Paulo se apegou à 
tradição e ao histórico de ser 
o “clube da fé” para alimen-
tar a expectativa de um mi-
lagre. Seja pela motivação ou 
não, o time começou diferen-
te o jogo, disputado sob chu-
va. Adiantou a marcação, ti-
rou a velocidade do Atlético 
para sair ao jogo e tocava a 
bola com paciência, até para 
acalmar o ambiente otimista 
do estádio lotado.

A missão de derrubar o 
melhor time da Libertado-
res ficou mais palpável aos 
nove minutos. Michel Bastos 
foi à linha de fundo e cruzou 
para Calleri, de cabeça, abrir 
o placar.

Era a senha para aque-
la pálida luz no fim do tú-
nel chamada “classificação” 
começasse a brilhar com 
clareza. Porém, um apagão 
defensivo fez um avanço do 
Nacional terminar em gol 
após a bola passar por Lu-
gano e se encaminhar para 
Borja, o carrasco do Morum-
bi, igualar aos 15 minutos.

O empate foi um golpe 
duro, mas o time demons-
trou mais uma vez ser frio o 
suficiente para não se abalar. 
Calleri acertou o travessão 
em uma cabeçada logo de-
pois e teve outra chance em 
seguida. O Nacional também 
começou a se acalmar, supe-
rou o susto e perdeu boas 
oportunidades antes do fim 
do primeiro tempo, conclu-
ído com um polêmico lan-
ce de pênalti a favor do São 
Paulo.

 

A derrota para o 
Atlético Nacional, que 
culminou na eliminação 
do São Paulo na Liber-
tadores da América, não 
marcou só o fim da traje-
tória paulista no torneio 
europeu. Ao que tudo in-
dica, o jogo deve ter sido 
o último de Jonathan 
Calleri com a camisa do 
São Paulo. O atacante, 
que tem contrato até 30 
de julho, irá se despedir 
do clube paulista para 
agilizar a documentação 
necessária para defen-
der a Argentina nos Jo-
gos Olímpicos do Rio de 
Janeiro.

Em entrevista con-
cedida após o desem-
barque da delegação 
são-paulina no Aero-
porto de Guarulhos, em 
São Paulo, Calleri confir-
mou que já comunicou o 
técnico Edgardo Bauza 
que não voltará a ves-
tir a camisa tricolor. De 
acordo com o atleta, o 
tempo necessário para 

ir à Argentina, resolver 
os trâmites burocráticos 
e se apresentar para o 
torneio continental não 
permitirá que ele defen-
da o clube paulista uma 
última vez neste final de 
semana, no clássico con-
tra o Corinthians, que 
será realizado na arena 
alvinegra.

“É muito difícil, 
porque tenho que fa-
zer muitos trâmites na 
Argentina e depois vol-
tar para jogar. Já co-
muniquei ao Patón, ao 
presidente e aos meus 
companheiros que era 
minha despedida, mas 
não queria me despedir 
assim. Pensava ter chan-
ce de jogar a final (da Li-
bertadores). Fica o agra-
decimento, passei muito 
bem estes seis meses, foi 
melhor do que eu espe-
rava. Espero voltar a nos 
reencontrarmos”, reve-
lou o atacante, autor do 
gol de honra do São Pau-
lo na Colômbia.

Despedida de Calleri
Atacante diz que foi seu último jogo pelo São Paulo

A seleção de Portugal, cam-
peã da Eurocopa, ganhou duas 
posições no ranking da Fifa e 
agora ocupa o sexto lugar na clas-
sificação mundial, ainda liderada 
pela Argentina.

O Brasil perdeu duas posi-
ções após a péssima campanha na 
Copa América Centenário e apa-
rece na modesta nona colocação.

O Top 5 da classificação não 
registrou alterações: Argentina, 
Bélgica, Colômbia, Alemanha e 
Chile.

Depois de Portugal, aparece 
a França, vice-campeã europeia, 
que avançou 10 posições. A Espa-
nha está em oitavo, seguida por 
Brasil e Itália.

Brasil volta a perder posições no Ranking da Fifa
NONO COLOCADO

Vasco já pensa no substituto de Luan
Mais do que nunca, o 

Vasco sentirá falta de Luan 
a partir da próxima semana. 
Convocado para a Seleção 
Olímpica, o zagueiro vive 
uma fase artilheira e já fez 
seis gols na temporada, sen-
do dois nos últimos dois jo-
gos da equipe.

O jovem defensor se 
apresentará no próximo 
dia 18 ao técnico Rogério 
Micale e poderá desfalcar 
o Cruzmaltino em até cinco 
jogos, caso a seleção chegue 
à final dos Jogos Olímpicos. 
O primeiro que ele já não 
estará em campo é na deci-
siva partida de volta da ter-

BRASILEIRO SÉRIE B

ceira fase da Copa do Bra-
sil, contra o Santa Cruz, em 
Recife (PE), na quarta-feira 

da semana que vem. Em 
seu Twitter oficial, o Vasco 
enalteceu Luan após o em-

pate em 1 a 1 com os per-
nambucanos nesta quarta-
feira.

Zagueiro já 
balançou as 
redes dos 
adversários 
por seis 
vezes

A partida teve muita reclamação por parte dos jogadores do São Paulo contra o árbitro, sob a acusação de favorecimento ao adversário

Ranking 
da Fifa

1. Argentina

2. Bélgica

3. Colômbia

4. Alemanha

5. Chile

6. Portugal (+2)

7. França (+10)

8. Espanha (-2)

9. Brasil (-2)

10. Itália (+2

Foto: Divulgação
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Seleção tem sete atletas 
do Estado e busca o 
tetracampeonato

Paraibanas classificam o Brasil
MUNDIAL DE HANDEBOL BEACH

A Seleção Brasileira de 
Handebol Beach Feminina, 
que conta com sete atletas 
paraibanas, continua fazen-
do história em Budapeste, 
capital da Hungria, durante 
o Campeonato Mundial da 
modalidade. Ontem, às 5h 
(horário de Brasilia), a mais 
recente vítima foi a seleção 
da Noruega que perdeu 
para as brasileiras por 2 a 
0. O resultado classificou o 
Brasil para a próxima fase 
do torneio. Estão também 
classificadas as seleções 
da Noruega, Espanha, Hun-
gria, Itália e Taipei.

O elenco brasileiro se-
gue invicto na competição 
e está atrás da conquista do 
tetracampeonato mundial. 
Antes da Noruega, as ou-
tras vitórias foram diante 
da Tunísia, na estreia, por 
2 a 0 com parciais de 19/8 
e 21/8. No segundo jogo 
do dia, as brasileiras ven-
ceram também a equipe da 
Polônia por 2 a 0, com par-
ciais 18/12 e 20/13. 

A Seleção Brasileira é 
treinada também pela pa-
raibana Rossana Marques 
que, ontem, após a vitória 
sobre a Noruega, comemo-
rou muito o resultado e a 
classificação. “Estamos no 
caminho certo rumo ao te-
tracampeonato”, disse ela.

Hoje, o selecionado 
brasileiro deverá mais uma 
vez estar em quadra, desta 
feita buscando vaga para a 
fase seguinte do torneio.

Contra as norueguesas, o Brasil também teve um ótimo desempenho, venceu as adversárias e chegou a classificação para a fase seguinte do Mundial de forma brilhante e também invicta 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os paraibanos amantes de 
tênis têm mais uma chance de as-
sistir partidas da modalidade em 
João Pessoa. É que a sexta etapa do 
Campeonato Paraibano de Tênis 
está sendo realizada nas quadras 
do Clube Cabo Branco. Ao todo, 
são 80 atletas inscritos que dispu-
tam os títulos das categorias femi-
nino, masculino e iniciante. Os con-
frontos são divididos em classes de 
um a cinco, sendo a primeira com 
jogadores de nível mais elevado e 
a quinta com atletas de nível mais 
baixo.

Segundo o presidente da Fe-
deração Paraibana de Tênis (FPT), 
Eduardo Nunes, a previsão é que 
aconteçam cerca de 10 a 12 etapas 
até o fim do ano, que somam pon-
tos para o Ranking Paraibano 2016. 

80 atletas disputam Paraibano de Tênis no Cabo Branco 
SEXTA ETAPA

Federação abre inscrições para Campeonato Adulto
A Federação Paraibana 

de Atletismo está com ins-
crições abertas para atletas 
filiados ou não a clubes, que 
queiram disputar o 35° Cam-
peonato Paraibano Adulto 
Caixa de Atletismo - Gilson 
Azevedo de Carvalho, que 
ocorrerá nos próximos dias 
22 e 23, na Pista de Atletismo 
da Universidade Federal da 
Paraíba, Campus I, em João 
Pessoa. As disputas têm o 
objetivo de expandir a práti-
ca do esporte entre os atletas 

dos clubes filiados à FPB At, 
além de verificar o desenvol-
vimento técnico desses atle-
tas, para selecionar aqueles 
que representarão o Estado  
nas competições regionais e 
nacionais. 

Nos dias da realização 
do evento, ocorrerá tam-
bém a votação para eleição 
do representante dos atle-
tas na Assembleia Geral da 
FPbA, para um mandato de 
dois anos. Para se candida-
tar, é necessário ser atle-

ta com registro na CBAt, 
com inscrição válida por 
uma entidade de prática do 
Atletismo, ter participado 
do Campeonato Paraibano 
Adulto, no ano anterior a 
assembleia e ser maior de 
18 anos de idade até 31 de 
dezembro de 2016. 

As solicitações de can-
didatura deverão ser apre-
sentadas por escrito pelos 
atletas interessados e envia-
das até o dia 18 para o e-mail 
pb@cbat.org.br. Cada mem-

bro filiado tem direito a um 
voto cuja eleição será reali-
zada na cabine de honra, lo-
calizada no piso superior da 
pista de atletismo da UFPB.

O campeonato será dis-
putado com provas para os 
sexos feminino e masculino, 
com participantes de ida-
de mínima de 16 anos. Em 
competições da categoria de 
Adultos, os menores com 16 
e 17 anos, não poderão parti-
cipar das provas Arremesso 
e Lançamentos e Decatlon 

(masculino) e 10 mil metros 
rasos, Maratona e Marcha 
Atlética (masculino e femi-
nino).

Cada clube pode ins-
crever quantos atletas dese-
jarem por prova, podendo 
cada atleta participar de no 
máximo três provas indivi-
duais e dos revezamentos. 
As fichas de inscrição tam-
bém devem ser encaminha-
das para o e-mail pb@cbat.
org.br até as 17h da data de 
encerramento. (AS)

ATLETISMO

Adrizzia Silva
Especial para A União

Na primeira classe, o atleta que 
vem se destacando é Ari Campos, 
enquanto que na segunda, Igor 
Braga está liderando o Ranking.

Para Eduardo Nunes, a grande 
vantagem da disputa por classes, é 
que cada atleta joga com o adver-
sário do mesmo nível. “Não tem 
isso de um atleta competir com ou-

tro de um nível mais elevado e ficar 
em desvantagem. Com essa defini-
ção de critério qualquer um pode 
ser campeão”, afirmou.

      As partidas ocorrem à noi-
te, a partir das 18h, com uma média 
de 14 jogos por noite. As finais da 
competição acontecerão na tarde 
de amanhã.

Seletiva Nordeste
 Já estão abertas as inscrições 

para a Seletiva Nordeste que acon-
tecerá em Natal (RN) de 4 a 7 de 
agosto. Elas seguem até o dia 18 de 
julho e os atletas de cada categoria 
disputarão uma vaga na chave prin-
cipal da 4° etapa do Circuito nacio-
nal Correios. 

Podem participar da Seletiva 
Regional Correios - Nordeste te-
nistas filiados às Federações dos 
Estados: Alagoas (AL), Bahia (BA), 
Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraí-
ba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), 
Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe 
(SE).

O tenista que fizer a inscrição 
e que pertença a algum Estado di-
ferente dos informados, terá sua 
inscrição transferida para a Seletiva 
Regional pertinente ao seu cadas-
tro na CBT.

Os tenistas vivem 
um bom momento 
nesta modalidade

FotoS: Divulgação



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039654
Responsavel.: JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO -
CPF/CNPJ....: 011959961/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            747,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038251
Responsavel.: MANOEL RIGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 019137766/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            467,44
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041084
Responsavel.: MARIA JOSENILDA DA VILAR FER-
REIRA E
CPF/CNPJ....: 003258004/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            837,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036981
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA EIRE
CPF/CNPJ....: 003258004/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            772,13
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037081
Responsavel.: MATRIX MIDIA COMERCIO DE EQUIP 
ELET
CPF/CNPJ....: 024019889/0001-17
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040902
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018947792/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041009
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 008841142/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            740,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039699
Responsavel.: RODRIGO THIAGO LACET LEAL 
MUNIZ 047
CPF/CNPJ....: 015104388/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040910
Responsavel.: V&A COMERCIO VAREJISTA DE A 
P AUTO
CPF/CNPJ....: 022448964/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            522,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040774
Responsavel.: VETORIAL ENG LTDA
CPF/CNPJ....: 004942479/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            562,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039571
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,  15/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CARLOS FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 575801032-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.477,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040698
Responsavel.: CARTUCHO EXPRESS E COMUNI-
CACAO VISU
CPF/CNPJ....: 010817748/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039683
Responsavel.: CARTUCHO EXPRESS E COMUNI-
CACAO VISU
CPF/CNPJ....: 010817748/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039684
Responsavel.: CARTUCHO EXPRESS E COMUNI-
CACAO VISU
CPF/CNPJ....: 010817748/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039685
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040895
Responsavel.: EMILIA EVANGELISTA MORAIS
CPF/CNPJ....: 099676854-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             85,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040972
Responsavel.: FILIPE AGUSTO FERREIRA DE 
CASTRO 06
CPF/CNPJ....: 021326526/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.243,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040882
Responsavel.: HIGO LUIZ RAMOS BRUNO
CPF/CNPJ....: 659506401-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039615
Responsavel.: IGOR MOREIRA DE MORAES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 035257814-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.342,22
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040893
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE CAST
CPF/CNPJ....: 011791904/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039263
Responsavel.: JAQUELINE REINALDO MUNIZ 
0625552245
CPF/CNPJ....: 021735788/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            793,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

ANÁLISE DE RECURSO - FASE PROPOSTA
OBJETO: Construção de duas creches - Projeto 2 Convencional: no Assentamento Dona Antônia 

e no Loteamento Jardim N S das Neves. EMPRESA RECORRENTE: Pinheiro & Braga Constru-
ções e Engenharia Ltda., contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que homologou 
a proposta comercial da empresa Cedro Engenharia Ltda. A CPL comunica que não foi dado 
conhecimento ao recurso. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - PB, 
no horário das 12:00 às 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236. Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.
Conde - PB, 12 de Julho de 2016.

ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administrativo

ADESÃO Nº 0.8.002/2016, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 00008/2016/PMRT.
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 
Preços vinculada ao Pregão Nº. 00008/2016, assinada pela Prefeitura Municipal de Rio Tinto e de 
acordo com o relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR – CE-
REALISTA PREMIUM, inscrita no CNPJ N. º 20.381.795/0001-32, que tem por objeto a REGISTRO 
DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS 
DESTINOS A MERENDA ESCOLAR, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ju-
azeirinho - PB, no valor global de R$ 479.675,08 (Quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e 
setenta e cinco reais e oito centavos), fundamentada no Art. 22º do Decreto Federal nº 7.892/2013 
e em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.  

Juazeirinho - PB, 12 de Julho de 2016. 
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

ADESÃO Nº 0.8.002/2016, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00008/2016/PMRT.
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão nº 0.8.002/2016, a Ata de Registro de Preços Nº 00008/2016, 
da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB, cujo OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINOS A ME-
RENDA ESCOLAR, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores e fundamentada no Art. 22º do Decreto Federal nº 7.892/2013 – Processo 
Licitatório nº. 039/2016, Adesão nº 0.8.002/2016. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 33.90.30 
/ 02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jua-
zeirinho - PB/Jonilton Fernandes Cordeiro e: FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR – CEREALISTA 
PREMIUM, inscritos no CNPJ sob o nº 20.381.795/0001-32– 12/07/2016 – CT Nº 08201/2016/PMJ 
- VALOR DO CONTRATO: R$ 479.675,08 (Quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta 
e cinco reais e oito centavos). Juazeirinho - PB, 12 de Julho de 2016. JONILTON FERNANDES 
CORDEIRO – Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00046/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos controlados e material médico 
hospitalar para as unidades básicas de saúde do Município de Água Branca/PB; ADJUDICO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: PHAMAPLUS LTDA - R$ 36.208,65.

Água Branca - PB, 11 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO E ABERTURA DE VISTAS - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 00003/2016

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que a empresa CADECON 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP apresentou recurso contra a sua inabilitação 
no processo licitatório acima mencionado. Fica, portanto, desde já aberto vistas no processo supra 
e a apresentação de contra razões. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 13 de Julho de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO E ABERTURA DE VISTAS - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 00004/2016

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que a empresa CADECON 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP apresentou recurso contra a sua inabilitação 
no processo licitatório acima mencionado. Fica, portanto, desde já aberto vistas no processo supra 
e a apresentação de contra razões. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 13 de Julho de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 28 
de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 14 de Julho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00040/2016, para o dia 
19 de Julho de 2016 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Julho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00008/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 
para conhecimento dos interessados, que após analise do recurso interposto pela empresa MINDÊLO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP fora o mesmo considerado tempestivo, e, no 
mérito, negado provimento ao mesmo conforme consta da decisão proferida por esta comissão e 
pela autoridade superior estando os autos à disposição dos interessados na sala da comissão de 
licitação no município de Manaíra/PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda à sexta - feira. 
Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope contendo 
a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 20 de julho 
de 2016 às 10h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro 
- Manaíra - PB. Publique-se e registre-se.

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

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e A & S Serviços Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda - ME. Objeto:Contratação de empresa 
especializada em construção civil para execução dos serviços remanescente da duplicação da via 
de acesso ao aeroporto Castro Pinto, Avenida Marechal Rondon em Bayeux. Aditivo: Prorrogação 
por mais 08 meses, perfazendo o prazo total de 16 meses, passando a vigorar até 25/03/2017. 
Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétima do Contrato 
daCONCORRÊNCIA nº 002/2015. Assinatura: 11/07/2016.

Bayeux/PB, 11 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para a execução e implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário da Cidade de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: TC/PAC nº 0634/2014 - FUNASA/MINISTERIO DA SAÚDE
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00077/2016 - 14.07.16 - VIGA - ENGENHARIA LTDA - R$ 2.817.369,97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de fardamentos para atender as neces-

sidades das Secretarias do município de Joca Claudino - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00014/2016 - 07.07.16 - ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - R$ 82.990,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados ao transporte de alunos da rede estadual e municipal, 

da zona rural para a sede do município, cujo percurso em estradas carroçais de difícil acesso, 
conforme solicitação da Secretaria de Educação do Município de Triunfo - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016.
DOTAÇÃO: 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.361.1003.2042 

- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2043 - MA-
NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE 02060.12.361.1003.2044 - MANUTENÇÃO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR PARRC UNIÃO/ESTADO 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3390.36 - ÓUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - CONVÊNIO Nº 79/2016

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00074/2016 - 12.07.16 - GERALDO FRANCISCO MONTEIRO - R$ 37.519,98
CT Nº 00075/2016 - 12.07.16 - JOSIMAR SILVINO ALVES - R$ 28.869,96
CT Nº 00076/2016 - 12.07.16 - MANUEL SOARES FILHO - R$ 19.069,98

CONSTRUTORA COMTEMPORANEA EIRELI - CNPJ N° 17.111.784/0001-28,torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a licença de instalação 
n° 1611/2016 em João Pessoa,07 de Julho de 2016 - Prazo: 712 dias. Para a atividade de :Cons-
trução de Habitação Multifamiliar - Dotado do Sistema de Esgotamento Sanitário - Rede Coletora 
Pública - CAGEPA . Na Rua Vicente ielpo,St.01 - Qd.21 -Lt.123 - Bessa Municipio João Pessoa/
PB. Processo 2016- 004282/TEC/LI-4941.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ – CNPJ/CPF Nº 08.917.080/0001-56 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1496/2016 em João Pessoa, 27 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reurba-
nização de Avenida Comendador Renato Ribeiro Coutinho, contemplando ciclovia e passeio público 
no município de Sapé. Na(o) Avenida COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO-CENTRO 
Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2016-001418/TEC/LP-2666.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de Próteses Dentaria, visando ampliar o acesso às ações de reabilitações em saúde bucal 
para a secretaria de saúde do Município de Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 07 de Julho de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: Locação de veículos 
destinados ao transporte de alunos da rede estadual e municipal, da zona rural para a sede do 
município, cujo percurso em estradas carroçais de difícil acesso, conforme solicitação da Secretaria 
de Educação do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GERALDO FRANCISCO MONTEIRO - R$ 37.519,98; JOSIMAR SILVINO ALVES - R$ 
28.869,96; MANUEL SOARES FILHO - R$ 19.069,98.

Triunfo - PB, 12 de Julho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A empresa JATOBÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou em 08 de julho de 2016, 

recurso contra a sua inabilitação para continuar participando do procedimento acima descrito, sob a 
alegação de que a mesma atende ao item 8.2.4, do instrumento convocatório. Diante do exposto, esta 
CPL reconhece a tempestividade do recurso, e estabelece prazo para apresentação de impugnação 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Ato. Desde já, ficam facultadas vistas 
aos autos do processo licitatório em tela. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 14 de Julho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

Paço Municipal Benonia Pereira Barbosa
COMISSÃO ESPECIAL

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA CE/Nº 02/2016
A Presidente da Comissão Especial constituída pela Portaria Administrativa nº GP/Nº 01/2016, 
Resolve notificar as pessoas aqui relacionadas para comparecem à sede da Prefeitura de 

Curral Velho-PB, no horário das 08:00 às 11:30 hs, na sala onde funciona esta Comissão, a fim de 
apresentarem os seus documentos pessoais, com o objetivo de comprovarem as suas idades, para 
servirem como provas junto ao resultado do último concurso público realizado pela Prefeitura, para 
o cargo de Agente de Vigilância para o Sítio Barreiros: Maria das Graças Lacerda de Freitas, Maria 
Auxiliadora Campos Nogueira, Ariosman José da Silva, e Damião Bozano de Sousa, assinado. Para 
tanto, o prazo de cinco dias contados desta publicação.

Em, 11/07/2016
Maria do Socorro Neves Antão da Silva

Presidente da Comissão Especial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00005/2015. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada a execução dos serviços de continuação da construção da Unidade 
Básica de Saúde de Saco dos Campos, município de Solânea/PB. ABERTURA: 01/12/2015 as 
08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 
– Prefeito - DATA: 05/07/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2016, Objeto:Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na implantação de pavimentação em vias 
públicas Urbanas no Município de Desterro/PB (CR Nº 1023270-48/2015 – Ministério das Cidades 
CV Nº 819761/2015), de acordo com as planilhas orçamentárias de custos.Data da Realização:03 de 
agosto de 2016, Horário:08h:00mn (oito horas). Local:Rua Cônego Florentino,nº  01, Bairro: Centro,  
CEP Nº 58.695-000, Cidade: Desterro/PB.Edital:Os interessados poderão retira o edital somente 
na Sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 13 de julho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em diversas ruas, no 

Município de Água Branca/PB, conforme Contrato de Repasse nº 821272/2015.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor: R$ 238.312,65.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis.

Água Branca - PB, 14 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de Construção de um Centro 

Psicossocial - CAPS I, no Município de Bom Sucesso/PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE Ltda. - Valor: R$ 759.850,25.
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 Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de 
Almeida - Bom Sucesso - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br.

Bom Sucesso - PB, 14 de Julho de 2016
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 5/00026/2016
Nº. CONTRATO 00063/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DA 

GUIA - CNPJ nº 07.057.836/0001-71.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de manutenção nos 

veículos do Município de Pedra Branca, sem o fornecimento de peças.
Valor global: R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais).
Data do Contrato: 14 de Julho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 5/00027/2016
Nº. CONTRATO 00064/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JONATHAS DE ARAUJO LEITE -ME - CNPJ nº 12.670.936/0001-09.
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.
Valor global: R$ 171.360,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta reais).
Data do Contrato: 14 de Julho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados e material médico hospitalar para as unidades 

básicas de saúde do Município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.4010.3014.2039 - Manut. 

do Fundo Munic. de Saúde - Outras Despesas - FUS - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: PHAMAPLUS LTDA - R$ 

36.208,65.
Água Branca - PB, 12 de Julho de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

PHAMAPLUS LTDA
IGOR EMANUEL LEITE VALDIVINO PEREIRA

CPF: 066.130.014-57

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de implantação de um sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para 
consumo humano, na comunidade rural de Salema na rua do Ouro, localizada neste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Termo de Compromisso n.°178/2013 - Ministério da Integração Nacional 

Departamento Nacional de Obra Contra as Secas - DNOCS e Recursos Próprios do Município de Rio 
Tinto: 02.10 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 1023 - Construção, Ampliação e Recuperação 
de Abastecimento de água e Lavanderias; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00088/2016 - 11.07.16 - Polyefe Construções Limpeza e Conservação Ltda - R$ 88.151,75

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de implantação de 3 sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para con-
sumo humano, em comunidades rurais de Boa Vista, Maracujá e Piabuçu, localizada neste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Termo de Compromisso n.° 044/2013 - Superintendência de Desenvol-

vimento do Nordeste - SUDENE e Recursos Próprios do Município de Rio Tinto: 02.10 - Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano; 1023 - Construção, Ampliação e Recuperação de Abastecimento de 
água e Lavanderias; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00087/2016 - 11.07.16 - Polyefe Construcoes Limpeza e Conservação Ltda - R$ 253.167,98

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 0.3.001/2016

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através de sua CPL, torna público aos licitantes inte-
ressados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Concorrência nº. 
0.3.001/2016, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUDANTAS 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 5.1.2.3, 5.1.4.3, 
5.1.4.4; PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, por não atender ao disposto dos itens: 5.1.3.5; 
CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL LTDA – EPP, por não atender ao disposto dos itens: 
5.1.4.3, 5.1.4.4. EMPRESAS HABILITADAS: COENCO – CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS 
E COMÉRCIO LTDA e RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Caso não haja fica marcada a data do dia 22 de Julho às 10h00min, 
para abertura dos envelopes propostas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação. Juazeirinho – PB. Erinaldo Araújo de Sousa – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2016 DO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
A Prefeita do Município de MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETI-

FICA o edital do Concurso Público, alterando o ANEXO I, com a correção dos valores dos plantões 
de alguns cargos. O Edital de Retificação contendo todas as informações encontra-se a disposição 
dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Monteiro e no site www.conpass.
com.br. Monteiro, 08 de Julho de 2016 – Ednacé Alves Silvestre Henrique – Prefeita Municipal.    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00015/2016.
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Próteses Dentaria, visando ampliar o acesso às ações 

de reabilitações em saúde bucal para a secretaria de saúde do Município de Joca Claudino - PB.
ABERTURA: 07/07/2016 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 07/07/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00028/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Itapororoca: 0500 - Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00192/2016 - 14.07.16 
- JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 45.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00028/2016.
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Chefia de Gabinete. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/07/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de implantação de 
3 sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em 
comunidades rurais de Boa Vista, Maracujá e Piabuçu, localizada neste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Polyefe Construcoes Limpeza 
e Conservação Ltda - R$ 253.167,98.

Rio Tinto - PB, 11 de Julho de 2016
SEVERINA FERREIRA ALVES - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de implan-
tação de um sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo 
humano, na comunidade rural de Salema na rua do Ouro, localizada neste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Polyefe Construcoes Limpeza 
e Conservação Ltda - R$ 88.151,75.

Rio Tinto - PB, 11 de Julho de 2016
SEVERINA FERREIRA ALVES - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2016, que objetiva: Contratação 
de Empresa de Engenharia para a execução e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
da Cidade de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: VIGA - ENGENHARIA LTDA - R$ 2.817.369,97.

Triunfo - PB, 14 de Julho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2016, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos controlados e material médico hospitalar para as unidades básicas de saúde do 
Município de Água Branca/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: PHAMAPLUS LTDA - R$ 36.208,65.

Água Branca - PB, 11 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para fornecimento de fardamentos para atender as necessidades das Secretarias do município de 
Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ZENEIDE 
GONÇALVES CARTAXO - R$ 82.990,00.

Joca Claudino - PB, 07 de Julho de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: JANDUI DA COSTA MACIEL
CPF: 159.560.288-74
Título/Valor – CT – R$ 3.988,52
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL S/A
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL 
Protocolo: 108160
Responsável: JOSÉ VIANA DA SILVA
CPF: 151.194.898-18
Título/Valor – CBI – R$ 2.856,81
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento 
Apresentante: Reale Advogados Associados
Protocolo: 108223
Responsável: ADILEUDA PEDRO DE FI-

GUEIREDO
CPF: 035.539.394-86
Título/Valor – CBI – R$ 3.328,80
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento 
Apresentante: Reale Advogados Associados
Protocolo: 108222 
Responsável: TEREZA PEREIRA DE BRITO
CPF: 035.613.534-95
Título/Valor – DMI – R$ 42,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108195
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 14 de julho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE ERRATA
LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRU-

ÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE DUAS 
ESTRADAS-PB.

Torna público através do Presidente e membros da Comissão, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas – PB,o aviso de  ERRATA da Licitação da Modalidade acima citada, 
expondo e retificando que no Instrumento Convocatório a que se refere o presente aviso, nos 
respectivos ELEMENTOS:

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº  46/2015 de 29/05/2015.
Onde lê-se:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS - PB, E CONSTRUTORA FERNAN-
DES & CIA LTDA - ME, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, 
DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Leia-se:
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS - PB, E CONSTRUTORA FERNAN-
DES & CIA LTDA - ME, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, 
DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas@gmail.com

DUAS ESTRADAS - PB, 14de JULHOde 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS- Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016, para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATI-
ZADOS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, no valor 
total de R$ 14.700,00 (Catorze mil e setecentos reais), em favor da empresa RICARDO GUERRA 
INFORMÁTICA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.500.830/0001-76.

 Alagoa Nova, 09 de junho de 2016.
Everaldo dos Santos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0004/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
INFORMATIZADOS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
/ MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2016 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 14.700,00 
(Catorze mil e setecentos reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: RICARDO 
GUERRA INFORMÁTICA – EPP / PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 de junho a 31 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de Lagoa Seca

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 584 – Centro – Lagoa Seca-
-PB CEP 58.117-000, às 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição parcelada de combustível destinado 
ao abastecimento dos veículos da frota da Câmara Municipal de Lagoa Seca. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 
123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: (83) 3366-1100 / Fax: (83) 3366.1543 – E-mail: 
cmlagoaseca@ig.com.br, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa Seca - PB, 13 de Julho de 2016
José Francelino Filho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2016.
OBJETO: Construção do Parque de Feiras e Eventos no Conjunto C. Beltrão. EMPRESAS 

HABILITADAS: JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, CADECON ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÕES LTDA – EPP e CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME. 
EMPRESAS INABILITADAS POR DESATENDIMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS: MATRIX 
CONSTRUTORA LTDA – EPP (6.6.6), VN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI – ME 
(6.6.4), DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (8.2.11 / 8.2.15), ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELLI – ME (8.2.11), MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (6.6.6 / 
8.2.8 / 8.2.11 e 8.2.15) e TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (6.6.1 / 6.6.3 / 6.6.4 / 8.2.10 / 8.2.11 
e 8.2.15). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de quaisquer recursos com relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura 
dos envelopes de Propostas de Preços será realizada no dia 25.07.2016, às 08h30min, no local 
da primeira reunião. Cópia na íntegra da Ata de Julgamento de Habilitação e demais informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço anteriormente infor-
mado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:
Alagoinha/PB, 13 de Julho de 2016.

MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

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 17.526/2015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.063/2016
DATA DE ABERTURA: 28/07/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE FÓRMULA 

INFANTIL
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o nú-
mero da licitação 637713. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 13 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

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 03.0492015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.067/2016
DATA DE ABERTURA: 28/07/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL 

DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 
DE CRUZ DAS ARMAS

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço 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 637712. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, 
no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fun-
damentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 13 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional técnico es-
pecializado na área contábil para prestação de serviços na elaboração de empenhos, orçamentos e 
receitas junto a Secretaria de Finanças deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Julho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.026/2016 
PROCESSO Nº 2016/024865 da SEMHAB

DATA DE ABERTURA: 28/07/2016 - ÀS 08h30minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS, QUANDO NECES-
SÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 1.763/2011 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
637682-BB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 00 – 
Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 
1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com 
ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de julho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.028/2016 
PROCESSO Nº 2016/024903 da SEMHAB

DATA DE ABERTURA: 28/07/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO SOCIAL.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 637632. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00 – Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.029/2016 
PROCESSO Nº 2015/117603 da SEMAM

DATA DE ABERTURA: 02/08/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS 

ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA (BICA).
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria nº. 

623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por 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 637688. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Com-
plementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou 
pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

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 27 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO. 
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, 14 de Julho de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

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 28 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. Recursos: pre-
vistos 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, 14 de Julho de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINCÓ
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016
OBJETO: aquisição de forma parcelada de combustível, destinado à atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Piancó,  conforme especificações do edital e seus anexos.
ABERTURA:  09:00 min do dia  28 de Julho de 2016. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 

o Edital na sala da CPL, na Avenida Antonio Brasilino, 121, centro Piancó - Estado da Paraíba de segundas 
às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Piancó- PB, 14 de Julho de 2016.
Álvaro Ramon Abílio Badú – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO DE Nº 2.08.011/2015/CSL/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/ CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA-EPP, CNPJ/MF: 10.762.524/0001-73. OBJETO 
CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS  DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS 
DAS RUAS PEDRO OTÁVIO DE FARIAS E GASPARINO  BARRETO, BAIRRO JARDIM PAULISTANO 
DO MUNICÍPIO  DE CAMPINA GRANDE /PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: MANTENDO AS DEMAIS 
CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. CON-
CORRÊNCIA Nº 2.08.006/2015/CSL/SECOB/PMCG. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E 
FELIPE CUNHA CIRNE. DATA DE ASSINATURA: 10/06/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00028/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Itapororoca: 0500 - Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00192/2016 - 14.07.16 - JORDÃO 
SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 45.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00028/2016.

OBJETO: Contratação da atração artística “MÁRCIA FELLIPE & FORRÓ DA CURTIÇÃO” para se apre-
sentar em praça pública, por ocasião da FESTA DE SANTANA, no dia 01 de Agosto de 2016. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Chefia de Gabinete. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/07/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS
INEXIGIBILIDADE Nº 00013/2016

A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro 
- Cajazeiras - PB, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que a partir do dia 25 
de julho de 2016 ao dia 26 de agosto de 2016 estará aberto o processo de credenciamento, por meio de 
inexigibilidade de licitação nº 00013/2016, de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, mediante contrato 
específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) e de 
bens imóveis adquiridos por meio de procedimento judicial ou dação em pagamento, pertencentes ao Muni-
cípio de Cajazeiras. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 15 de Julho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

 
 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 16.877/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2016

DATA DE ABERTURA: 28/076/2016 – ÀS: 11:00hrs.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Juliana Pereira de 

Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço 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 637778. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00hrs, no Fone: 
(83). 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANS. REC. 
ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 Decreto Federal nº 5.450/2005 
Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 14 de julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
OBJETO: Aquisição de Ar-Condicionado, Ventiladores, bebedouros, exautores, refrigeradores, liquidifi-

cadores industriais, fogões industriais, peças e serviços de manutenção de equipamentos já existentes no 
Município de Várzea, conforme especificações no edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 28 de Julho de 2016, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da 

CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 14 de Julho de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 26 de Julho de 2016, 
destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00036/2016, que objetiva: Execução 
dos serviços de instalação e manutenção preventiva corretiva em equipamentos de ar condicionado diversos 
neste município. Justificativa: Publicado Incorretamente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. 

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Prestação de serviços para 
publicidade (carro de som), para divulgação dos atos institucionais, das ações, programas e das atividades 
realizadas pelas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Link (internet), para atender 
as necessidades das Secretarias de Ação Social, Educação, Administração e Finanças deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 
Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo caminhão Munck equipado com 
lança e cesto para trabalhos com iluminação pública na zona urbana e rural deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 14 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Gondim.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP.
- PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME.
- R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 

envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/07/2016, às 14:30 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.
Conde - PB, 12 de Julho de 2016

ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapubli-
ca@gmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 038/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016
DATA DE ABERTURA: 28/07/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DE CONSUMO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 
DESTE MUNICÍPIO.

 A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado pela portaria nº 164/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério 
do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na le-
gislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virginio Veloso 
Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal). Fonte de 
Recurso: Fundo Municipal de Saúde. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais 
nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a 
sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 14 de Julho de 2016. 
José Robson Fausto 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 02/2016.
FEITO: RECURSO  ADMINISTRATIVO

REFERENCIA: EDITAL Nº 02/2016
RAZOES: INCONFORMIDADE COM HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS ND CONSTRUÇÕES LTDA 

e RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME.
OBJETO:  REFORMA DA ESCOLA JOSÉ JERÔNIMO NETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

PAULISTA/PB.
RECORRENTE(S): PRIIMEE. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.
RECORRIDO(A): COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Conheço do Recurso impetrado pela PRIIMEE. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

EPP, porque preenche os requisitos legais e quanto o mérito, acolho as razões apresentadas no relatório 
da Comissão Permanente de Licitação por seus próprios fundamentos que adoto como razões de 
decidir, e considerando, por conseqüência, que o julgamento de habilitação foi realizado de acordo 
com as normas vigentes e ao Edital, não demonstrando qualquer afronta à legislação ou ao direito, 
nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão da comissão de licitação que habilitou 
as empresas ND CONSTRUÇÕES LTDA e RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
ME na Tomada de Preços n. 02/2016. Dar-se-á ciência a interessada. 

Paulista - PB, 14 de Julho de 2016.
Severino Pereira Dantas.

Prefeito de Paulista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 02/2016.
FEITO: RECURSO  ADMINISTRATIVO

REFERENCIA: EDITAL Nº 02/2016
RAZOES: INCONFORMIDADE COM INABILITAÇÃO DA EMPRESA A.R.J. MONTEIRO CONS-

TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
OBJETO:  REFORMA DA ESCOLA JOSÉ JERÔNIMO NETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

PAULISTA/PB.
RECORRENTE(S): A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
RECORRIDO(A): COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Conheço do Recurso impetrado pela A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

– ME, porque preenche os requisitos legais e quanto o mérito, acolho as razões apresentadas no 
relatório da Comissão Permanente de Licitação por seus próprios fundamentos que adoto como 
razões de decidir, e considerando, por conseqüência, que o julgamento de habilitação foi realizado 
de acordo com as normas vigentes e ao Edital, não demonstrando qualquer afronta à legislação ou 
ao direito, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão da comissão de licitação 
que inabilitou A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME na Tomada de Preços 
n. 02/2016. Dar-se-á ciência a interessada. 

Paulista - PB, 14 de Julho de 2016.
Severino Pereira Dantas.

Prefeito de Paulista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2016
Comunicamos que devido a questões administrativas, a licitação acima cujo objeto objetiva a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO, foi adiada para o dia 22/07/2016 no mesmo horário, no mesmo local. 
Pocinhos-PB, 13 de Julho de 2016. Amanda Apolinário da Silva – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Horácio Ferreira, 167 - Centro - Sossego - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE E DIDÁTICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3643-1067.
Email: cplsossego@hotmail.com

Sossego - PB, 14 de Julho de 2016
ANDRÉ ROQUE DA SILVA DANTAS

Pregoeiro Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 11.09.14.576 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016

DATA DE ABERTURA: 27/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00574-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA, INCLUINDO A INS-
TALAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora Secretária 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na moda-
lidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos sites www.paraiba.
pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio PAM DST/AIDS. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de julho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

CRE ENGENHARIA LTDA – CNPJ 35.503.770/0001-31 e Inscrição Estadual 16.092.455-3, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação - LO para fins habitacionais do EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL 
NICE OLIVEIRA, do Programa MINHA CASA MINHA VIDA, situado a Rua Sem Denominação s/n– 
Paratibe, João Pessoa/PB.

CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.288.709/0001-13. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1614/2016 
em João Pessoa, 8 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
com 10 unidades habitacionais e 04 lojas comerciais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA GERALDO BRANDÃO ROCHA, 244, GRAMAME  
Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-000508/TEC/LI-1528.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.151.051/0001-00. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 1308/2016 em João Pessoa, 3 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: TRATA-SE DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE SUB-PRODUTOS DE 
CERVEJARIA EM FAVOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS IDEAL LTDA, NA QUAL 
UTILIZA CAMINHÕES PARA FAZER TAL TRANSPORTE, QUE A SEGUIR SÃO DESCRITOS, CON-
FORME SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. PLACAS: NQC 7046/PB, NPU-1100/PB, NQC-7056/
PB, NQE-3396/PB, NQE- 3346/PB, OFC-2120/PB, MOS-9698/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA  Município: - UF: PB. Processo: 2015-008158/TEC/AA-3657.

JOELSON DE SANTANA RODRIGUES – ME - CNPJ Nº 24.463.369/0001-07, torna público que re-
quereu a SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Revenda 
de GLP, situado na Rua Gustavo Maciel Monteiro, 928 – B, Centro, Bayeux – PB.

JOELSON DE SANTANA RODRIGUES – ME - CNPJ Nº 24.463.369/0001-07, torna público que recebeu 
da SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Revenda de 
GLP, situado na Rua Gustavo Maciel Monteiro, 928 – B, Centro, Bayeux – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalaçãon°1579/2016, em João Pessoa, 04 de Julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Campina Grande.  Na(o) 
EM TODA CIDADE-Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB: Processo: 2016-003166/TEC/LI-4856.

MOURA, CAVALCANTI E NEGREIROS ADVOGADOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 
24.919.471/0001-66, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo – a Licença de Operação para prestação de serviços de advocacia, com 
escritório situado na BR – 230, Km 12, Lote B-1, nº 11034, Sala 602, Cabedelo – PB. 

 AG SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.112.096/0001-57 
torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 1615/2016 em João Pessoa, 8 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação do Loteamento Urbano Cidade Nova – Imaculada – PB. Na(o) – LOTEAMENTO 
CIDADE NOVA PROJETADO Município: IMACULADA – UF: PB Processo 2016-001827/TEC/LI-4732.
 
Gustavo Santos Carletto, portador do CPF: 782.328.305-06, torna público que recebeu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA PREVIA E LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO de numero 230/2016 para construção de residência unifamiliar situado ao Con-
domínio Bosque de Intermares, Quadra “A”, lote 44, Amazônia Park, Cabedelo, conforme processo 
2016.000850). (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

JOSÉ TARCIANO  SILVA DA BORBUREMA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECE-
BEU  DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ) À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE Nº 389/2016 
DO   IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO TEIXEIRA Nº 155, ST.36, QD.098, LT.0030, BAIRRO DO 
ERNANI SÁTIRO, NESTA CAPITAL. 

Á CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU  DA SEMAM ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE OPERAÇÃO  PARA OBRA  
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TAVARES DA SILVA, ST.56, QD.046, LT.237, BAIRRO DE 
GRAMAME,  NESTA CAPITAL.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para a atividade de: Recuperação do Berço 101, do 
Cais do Porto de Cabedelo, no município de Cabedelo/PB.  Processo nº 2016-004509/TEC/AA-3791.

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2016
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2016.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 20 de julho de 2016 às 09h
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