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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

28o Máx.
22o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,249  (compra) R$ 3,251  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,230  (compra) R$ 3,430  (venda)
EURO   R$ 3,599  (compra) R$ 3,603   (venda)

l TRE define emissoras que vão transmitir o horário eleitoral. Página 4

l Incêndio atinge vegetação no campus da UFCG em Cajazeiras. Página 5

l Operação Impacto realiza mais de 10 mil abordagens em dois dias. Página 6

l Plataforma para denúncias de assédio será lançada na UFPB. Página 17
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Francisco França

Governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem a 
ordem de serviço.  PÁGInA 3

Autorizada obra do 
contorno de Solânea

MOBILIdAdE

FOTO: Cláudio Goes

coMBATE Ao TRÁFIco As polícias Civil e Militar apreenderam 203 quilos de maconha em um 
sítio na zona rural do município de Caturité; a droga seria vendida em Campina Grande. PÁGInA 6

paraibano Sérgio Cris-
pim terminou a 1a fase em 
quinto lugar. PÁGInA 24

IBGE encerra inscrição 
hoje. prefeituras também 
fazem seleção. PÁGInA 18

Concursos na PB
têm 1,3 mil vagas

EMPREGO

Provas do último sábado
aconteceram na pista do Conde

EsPORTEs

Brasileiro de Kart 
inicia a 2a etapa

novas regras alteram 
rotina nos aeroportos

para dar mais segurança às Olimpíadas, a Anac determinou a realização de revistas aleatórias e a retirada de eletrônicos 
das bagagens de mãos. A recomendação agora é de que o passageiro chegue com duas horas de antecedência. PÁGInAs 7 E 14

O Governo do Estado libera no próximo sábado o tráfego em uma das pistas do Viaduto Eduardo Campos, obra avaliada 
em R$ 39 milhões. pelo novo trecho vão passar os veículos que seguem no sentido Cabedelo/Campina Grande. PÁGInA 5

A Suplan começa hoje os serviços para 
instalar, no local, iluminação pública
e sinalizações vertical e horizontal

FOTO: Evandro Pereira

Viaduto do Geisel
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Nem o mais ferrenho adversário 
político do Governo do Estado, ainda 
que movido por provincianas desa-
venças eleitorais, haverá de desconhe-
cer, caso se disponha a uma avaliação 
isenta, que a Paraíba nesses últimos 
seis anos conseguiu efetivamente 
criar um ambiente extremamente fa-
vorável à retomada do seu crescimen-
to. São vários os indicadores a confir-
mar esta assertiva. Um deles tem a ver 
com o número de empresas instaladas 
no Estado ao longo deste período.  

Em levantamento feito em 2014, 
esta “melhoria ambiental para o de-
senvolvimento” foi confirmada pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação, que a considerou a maior do 
Nordeste e a quinta maior do país. Só 
para relembrar os números: em novem-
bro de 2013, a Paraíba possuía quase 
187 mil empresas ativas, vale dizer, em 
pleno funcionamento. Um ano depois, 
quando o levantamento foi feito, esse 
número já havia passado para 203,5 mil. 
Essa variação positiva revelou, à época, 
que a média de crescimento empresa-
rial do Estado (8,8%) era maior que a do 
país, que no mesmo período registrou 
uma elevação de 7,83%.

Pois bem, mesmo fortemente atin-
gido pela crise que o país vive atual-
mente, o Estado não se retrai em suas 
ações de incentivo ao crescimento. Na 
primeira quinzena deste mês, o Con-
selho Deliberativo do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial da Pa-
raíba (Fain) aprovou, a concessão de 
incentivos fiscais para instalação e 
ampliação de seis indústrias no Esta-
do. No total, as empresas investirão 
R$ 20,2 milhões, resultando na gera-
ção de 165 empregos diretos. 

Ao estabelecer como ponto prioritá-
rio de sua administração o atendimento 
às demandas regionais da Paraíba, o go-
vernador Ricardo Coutinho, mesmo sem 
se descuidar dos chamados grandes e 
médios centros, pôs em prática uma 
nova lógica: a de que o pleno desenvolvi-
mento do Estado não se dará enquanto 
áreas mais afastadas não sentirem, por 
meio de obras, serviços e assistência, a 
presença do Poder Público. É a sua con-
cepção republicana de que a ação gover-
namental deve atingir a todos. 

Em relação à recente decisão do 
Fain, é de se ressaltar que são diversos 
os fatores avaliados pelo Conselho De-
liberativo para a concessão do incenti-
vo, como a geração de emprego e a im-
portância do empreendimento para a 
região onde será instalado. No caso de 
uma indústria que está sendo implan-
tada em Puxinanã (Região Metropo-
litana de Campina Grande), contou a 
favor também a inovação do produto 
desenvolvido pela empresa. Além de 
tapetes e mantas de borracha, a nova 
unidade fabril produzirá defensas que 
são instaladas nos portos para amor-
tecer o impacto de um navio de gran-
de porte ao atracar no cais.

A construção de rodovias, hospitais, 
adutoras e escolas se insere dentro des-
ta orientação da “res publica”. A ação go-
vernamental deve ser estendida a todos 
os municípios e, especialmente no caso 
das rodovias, é isto o que vem fazendo 
o atual governo. É claro que João Pessoa 
e Campina Grande continuam receben-
do a atenção que merecem, mas o alar-
gamento da fronteira do crescimento é 
indispensável para levar novas oportu-
nidades para as cidades mais afastadas 
desses dois grandes centros.

Editorial

 Crescer, apesar da crise
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Conforme noticiou a coluna, semana 
passada, o PR vai oficializar amanhã 
o apoio a Adriano Galdino (PSB), pré-
-candidato a prefeito de Campina 
Grande. Será às 9h, em entrevista 
coletiva na Associação Campinense de 
Imprensa (ACI). Além do PR, estão no 
arco de alianças do socialista PT, PDT 
PC do B, PT do B, PSL, PRP e PRTB. O 
PROS deverá ser a nona sigla a anun-
ciar apoio a Galdino.  

UNInforme

NO CENtRO HIStóRICO NOvA bAIxA

JP: DENúNCIA PõE tRANSPARêNCIA SOb SuSPEItA

Entre quinta-feira e sexta-
-feira, Manoel Júnior (PMDB) 
deverá convocar entrevista 
coletiva para anunciar se man-
tém ou não à sua pré-candida-
tura a prefeito de João Pessoa. 
Em que pese o senador José 
Maranhão ter assegurado que 
a pré-candidatura está manti-
da, nos meios políticos, inclu-
sive dentro do próprio PMDB, 
há uma desconfiança quanto 
à continuidade da postulação.

“Quando a cidade voltar a se 
encantar com a beleza do Cen-
tro Histórico, ele se viabilizará 
economicamente”. De Anísio 
Maia (PT), que abraçou a causa 
de mobilizar o poder público e 
a iniciativa privada para promo-
ver um plano emergencial que 
reestruture o funcionamento 
regular de atividades naquele 
espaço. “No qual se poderia 
trabalhar, estudar e se divertir, 
gerando emprego e renda”.

O prefeito Zenóbio Tosca-
no (PSDB) terá nova baixa 
na sua base de apoio em 
Guarabira. O vereador Inal-
do Júnior (PTB) vai aderir à 
pré-candidatura de Fátima 
Paulino, de acordo com o 
deputado estadual Raniery 
Paulino (PMDB). Nos próxi-
mos dias, o vereador deve-
rá ser anunciado como pré-
-candidato a vice na chapa 
peemedebista.

NOvO APOIO

COlEtIvA DO PMDb

PP NÃO SERá vICE DE vENEzIANO, DIz ENIvAlDO
Presidente estadual do PP, Enivaldo Ribeiro, reafirmou ontem que não há nenhuma possibilidade de o 
seu partido indicar um nome para compor, como vice-prefeito de Campina Grande, a chapa do deputado 
federal Veneziano Vital (PMDB). O peemedebista teria dito a jornalistas que essa opção teria viabilida-
de, o que foi desmentido por Enivaldo.   

CONveNçãO dO PSB

Essa nova denúncia contra a Prefeitura de João Pessoa, segundo a qual haveria um esquema fi-
nanceiro para beneficiar um laboratório particular de análises clínicas da capital, põe sob suspeita 
a apregoada transparência da gestão municipal. De acordo com a denúncia, que foi protocolada 
no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o laboratório em questão é de propriedade do diretor do 
Laboratório Central de Saúde Pública, da Secretaria de Saúde, Frederico Simões Cartaxo. Este, em 
tese, teria um parentesco com o prefeito Luciano Cartaxo (PSD). “Comprova que a política de trans-
parência pública da Prefeitura é apenas marketing”, disse ontem o deputado estadual Raoni Men-
des (foto), do DEM, que solicitou investigação ao Ministério Público. O parlamentar informou que 
o contrato com o laboratório, no valor de R$ 347.992, teria ocorrido sem a abertura de licitação 
pública, sendo que R$ 250 mil já teriam sido repassados ao laboratório particular.  
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Artigo

A importância do olhar

De sua personalidade, foi o que 
mais nos impressionou. Que belo 
quando nos convidou a olhar os lírios 
do campo. Era o Jesus poeta, que en-
xergava beleza em tudo.

Contemplou os lírios e disse que 
deveríamos ser como um deles, mas 
sem vaidade, sem preocupação ex-
cessiva com luxo e aparência, pois, 
segundo disse, Salomão em toda a 
sua glória, não se vestiu sequer como 
um deles.

Imagino Jesus subindo uma ele-
vação de terra para proferir o seu 
primeiro sermão. E nesse sermão, 
conhecido como “Sermão da Monta-
nha”, ele sintetizou e divulgou toda 
a sua Doutrina. A Doutrina que re-
comendava amar ao próximo como 
a si mesmo. Fazer aos outros o que 
queremos que nos façam. Que lição 
difícil de ser cumprida!...

E o olhar de Jesus abraçando, dan-
do as boas vindas às crianças?... Fico 
imaginando também o olhar de Jesus 
pregado no alto da cruz, banhado de 
sangue e, ainda assim, perdoando os 
seus algozes.

E os pés de Jesus? Pés cobertos 
de poeira, porquanto o trabalho da 
evangelização foi feito através de 
longas caminhadas.

Suas mãos, tão delicadas, foram, 
facilmente, pregadas na cruz.

Mas voltemos ao seu olhar. Como 
era profundo!  Difícil suportá-lo. 
Aquele mesmo olhar que fez cegar 
Paulo de Tarso. E não canso de repe-
tir, que o seu mais belo olhar deve ter 
sido quando convidou a ver a beleza 
da Natureza com os seus lírios e cam-
pos floridos... “Se teu olhar for bom, 
todo o teu corpo também será”, as-
sim nos advertiu sobre a importân-
cia de saber ver.

Lembremos a alegria de seu olhar 
quando via um paralítico voltar a 
caminhar, através da cura de suas 
mãos. Quando viu o leproso com a 
pele limpinha, o cego vendo a beleza 
do mundo. Ah, aquele olhar de Jesus! 
Um olhar que só via luz...

Concluindo, você sabe que Jesus 
continua crucificado? Não por uma 
cruz de madeira, mas sim pela nossa 
indiferença.

Se teu olhar for bom, todo o teu corpo também será”, 
assim nos advertiu sobre a importância de saber ver.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) deverá 
realizar sua convenção no dia 4 de agosto, 
um dia antes do encerramento do prazo 
estipulado pela Justiça Eleitoral. O presi-
dente do diretório municipal da legenda, 
Ronaldo Barbosa, disse que o evento que 
vai homologar a candidatura de Cida Ramos 
à prefeitura de João Pessoa deverá ocorrer 
no Clube Cabo Branco, em Miramar.

UNIÃO  A
SuPERINtENDêNCIA DE IMPRENSA E EDItORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CeP 58.082-010 
distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAçãO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
RedAçãO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPeRINTeNdeNTe

edITOReS SeTORIAIS: Geraldo varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe Gesteira e Denise vilar

PROJeTO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

dIReTOR AdMINISTRATIvO
Murillo Padilha Câmara Neto

edITOReS ASSISTeNTeS: Carlos vieira, Emmanuel Noronha, José Napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos Pereira

dIReTOR de OPeRACÕeS
Gilson Renato

CHeFe de RePORTAGeM
Conceição Coutinho

dIReTOR TÉCNICO
Walter Galvão

edITORA AdJUNTA
Renata Ferreira

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2016 3
Políticas

Obra recebeu investimento 
de R$ 700 mil e deverá 
beneficiar 26 mil pessoas

Ricardo assina ordem de serviço 
para obras do contorno de Solânea  

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, nessa se-
gunda-feira (18), a ordem de 
serviço autorizando o início 
da construção do contorno 
de Solânea, obra que integra 
os serviços de restauração da 
PB-105. A obra recebeu um 
investimento de R$ 700 mil e 
vai beneficiar mais de 26 mil 
habitantes da cidade com in-
fraestrutura adequada. 

Durante a solenidade, Ri-
cardo ressaltou que o Governo 
do Estado está investindo em 
obras que facilitam a mobi-
lidade urbana e garantem a 
segurança dos motoristas e 
pedestres. “Estou feliz em vol-
tar a Solânea e fico grato pela 
receptividade do povo deste 
município. Essa obra que au-
torizamos hoje, no valor de 
cerca de R$ 700 mil, é algo 
necessário para os motoristas, 
para o comércio e para os mo-
radores da região, que terão 
mais condições de ir e vir. O 
binário vai significar uma re-
vitalização desta área central 
da cidade, trazendo segurança 
para os pedestres, além de co-
modidade para os motoristas 
e motociclistas. Quero voltar 
aqui em cerca de um mês para 
inaugurar esta obra, que pre-
serva a integridade física das 
pessoas e faz florescer o co-
mércio local”, observou.

O prefeito de Solânea, 
Beto Brasil, lembrou que a 
obra era uma demanda bas-

Pleno do TJPB 
prorroga licença-
paternidade para 
os servidores

Em decisão unânime, o 
Pleno do Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu prorrogar 
a licença paternidade para 
magistrados e servidores. Ao 
apreciar um Projeto de Reso-
lução apresentado pelo pre-
sidente do TJPB, desembar-
gador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, na manhã des-
sa segunda-feira (18), o Co-
legiado entendeu estender a 
licença de cinco para 20 dias.

Já com base na resolu-
ção aprovada, na mesma ses-
são, o Pleno concedeu esse 
direito a um magistrado da 
comarca de Sousa.

Dentre os argumentos 
levantados durante a apre-
ciação do texto, os desembar-
gadores consideram uma de-
cisão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que aborda 
a matéria e flexibiliza esse 
prazo.

“A licença que trata essa 
resolução também será con-
cedida no caso de adoção ou 
guarda judicial de criança 
para adoção”, comentou o 
presidente do Tribunal.

O chefe do Poder Judici-
ário disse, ainda, que o juiz 
ou servidor que estiver em 
gozo de licença paternidade 
no dia 13 deste mês fará jus 
aos dias restantes. Já no caso 
de identidade entre o perío-
do de licença e das férias, es-
tas serão alteradas, automa-
ticamente, para que a licença 
seja respeitada.

A vice-governadora Lígia Fe-
liciano participou, nessa segun-
da-feira (18), da solenidade de 
abertura do I Seminário Paraiba-
no sobre Ética, Educação e Cida-
dania, organizado pela Secretaria 
de Educação do Estado, em par-
ceria com o Ministério Público 
Estadual. O evento aconteceu 
no Teatro Paulo Pontes, no Es-
paço Cultural José Lins do Rego, 
em Tambauzinho, na capital. Na 
oportunidade houve o lançamen-
to do concurso “Curta Jovem: O 
Olhar Jovem sobre a Corrupção”, 
pelo secretário da Educação Alés-
sio Trindade.

O I Seminário Paraibano So-
bre Ética, Educação e Cidadania 
surge a partir dos Ciclos de Deba-
tes das Escolas Cidadãs Integrais 
e Técnicas, por meio dos quais já 
foram discutidas várias temáticas, 
entre elas Empregabilidade; Re-
lações Étnico-Raciais e Bullying. 
Durante essas discussões surgiu 
a Temática Corrupção como uma 
forte motivação para debate no 
contexto de Ensino Médio das es-
colas da rede estadual de ensino. 
O Seminário veio com o objetivo 
de realizar atividades didático/pe-
dagógicas e de natureza sociocul-
tural que promovam estudos, re-
flexões e debates acerca da tríade 
ética/corrupção/cidadania, no 
sentido de construir conhecimen-
tos e valores de enfrentamento às 
ações de corrupção na sociedade.

“Eventos como este, que tra-
zem à tona assuntos de grande 
importância. Nós gostaríamos de 
estar em outra época, para poder 
comemorar a situação do País, 

Lígia participa de abertura de Seminário
Ética, Educação E cidadania

tante solicitada pela popula-
ção. “Esse contorno vai resol-
ver um problema crônico do 
trânsito local, além de me-
lhorar e valorizar o comércio 
de Solânea. Era um pedido da 
maioria dos moradores e por 
isso é uma satisfação ver o go-
vernador e sua equipe auto-
rizando o início das obras do 
nosso binário. Em 30 dias es-
taremos com a cidade de cara 
nova. Agradeço por esta obra 
e também por outras ações 
como o abatedouro, a doação 
de ônibus escolares, viaturas 

da Polícia Militar, entre outras 
intervenções do Governo para 
melhorar a vida dos cidadãos 
de Solânea”, comemorou.  

O contorno de Solânea 
tem 2,2 km de extensão e deve 
ser concluído em cerca de um 
mês, facilitando o tráfego dos 
veículos no local. A obra inclui 
recapeamento da pista de ro-
lamento em pré-misturado a 
frio PMF, microrrevestimento 
asfáltico, pavimentação em 
paralelepípedo, sinalização 
horizontal e vertical. “Estamos 
comemorando aqui hoje algo 

que o Governo vem fazendo 
por toda a Paraíba, levando as-
falto para dar mais qualidade 
de vida ao povo. O contorno de 
Solânea ficará pronto em cerca 
de um mês. Vamos inaugurar 
provavelmente esta semana a 
estrada de Picuí ao Rio Gran-
de Norte e ainda tem muitas 
outras estradas para serem 
entregues. Estamos investindo 
cerca de R$ 1,2 bilhão nesta 
área. Até o final do ano con-
cluiremos a ligação de todas 
as cidades paraibanas através 
do asfalto”, garantiu o superin-

tendente do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Carlos Pereira. 

 “Essa é mais uma obra 
do Governo que vai trazer 
desenvolvimento para a re-
gião. O contorno vai melho-
rar o trânsito e com isso virão 
outros avanços. A obra veio 
atender um pedido da popu-
lação”, disse o secretário de 
Representação Institucional, 
Ricardo Barbosa.

“Estamos muito felizes 
com esta obra que vai trazer 
muitos benefícios. Os moto-

ristas não têm boas condições 
para passar por este local e 
muitos também não respeitam 
os pedestres. Com o binário, o 
trânsito vai melhorar. Agrade-
ço ao governador por olhar por 
Solânea”, comemorou a pesca-
dora Maria Aparecida Santos.

“Aqui vai ficar bom de-
mais. Eu sou motorista e sei 
a dificuldade que tenho todos 
os dias para passar por esta 
região. Tomara que a obra 
seja concluída realmente em 
um mês para melhorar nossa 
vida”, disse João Pedro.

Foto: Divulgação/Secom-PB

Governador Ricardo Coutinho 
ressalta que governo investe em 

mobilidade urbana e segurança de 
motoristas e pedestres 

mas já que estamos nessa épo-
ca, de tantos momentos de crise 
política e econômica, vemos que 
neste momento nascem eventos 
como esse, e nasce dentro de cada 
um de nós a vontade e a deter-
minação de trabalhar muito para 
que possamos lutar contra a cor-
rupção e a favor da cidadania e 
da ética”, destacou a vice-gover-
nadora Lígia Feliciano.

A programação deste pri-
meiro dia contou com uma con-
ferência sobre “Ética e Cidada-
nia”, defendida pelo ex-ministro 
da Educação e atual professor 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Renato Janine. “O primeiro 
problema ético no Brasil é a de-
sigualdade social. Com relação à 
cidadania nós precisamos respei-
tar o direito das pessoas para não 

restringir a liberdade do outro”, 
disse Renato Janine.

Ainda durante o dia houve as 
apresentações do promotor Már-
cio Gondim, representando o pro-
curador-geral de Justiça do Minis-
tério Público Estadual, Bertrand 
de Araújo Asfora, que proferiu 
a palestra: “Lançando um Olhar 
Educacional sobre a Corrupção”. 
Depois foi a vez do procurador da 
República, José Godoy Bezerra, 
palestrar sobre “Escola e Cidada-
nia”. 

A programação continuará 
nesta quarta-feira (19), das 9h às 
17h, na Escola Estadual Técnica 
Integral Erenice Cavalcante Fi-
delis, em Bayeux. Os envolvidos 
poderão participar de oficinas de 
criação para produção de con-
teúdos sobre o enfrentamento à 

corrupção, ofertadas pelo Centro 
Estadual de Artes (Cearte) e Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc).

concurso “curta Jovem” 
O projeto é voltado para que 

estudantes e professores da rede 
estadual de ensino desenvolvam 
um filme, de no máximo 5 mi-
nutos, sobre o tema de ética e 
enfrentamento à corrupção.  De 
acordo com o secretário de Edu-
cação, Aléssio Trindade, será feito 
um processo de avaliação dos me-
lhores filmes, e o melhor conteú-
do será tema de um vídeo institu-
cional articulado com o Ministério 
Público e Secretaria de Educação. 
“Nós queremos que a ética, a ci-
dadania e o enfrentamento à 
corrupção sejam um tema que 
perpasse o nosso currículo para 
que possamos trazer esse assunto 
para dentro das nossas escolas e 
a partir daí a gente construa de 
fato, por meio da educação, uma 
sociedade que tenha consciência 
do mal que é praticar a corrup-
ção”, explicou o secretário.

“Nós queremos que 
a ética, a cidadania e 
o enfrentamento à 
corrupção sejam um 
tema que perpasse 
o nosso currículo”

FotoS: francisco frança/Secom-PB 

Vice-governadora destacou a luta contra a corrupção e em favor da ética
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Políticas

Justiça Eleitoral define emissoras que 
irão gerar a transmissão na capital
Propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão 
começa dia 26 de agosto

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FotoS: Ortilo Antônio

Reunião contou com a participação das emissoras envolvidas em gerar a transmissão da propaganda eleitoral gratuita na capital; definição de ordem no guia será dia 17

As emissoras de TV e 
rádio de João Pessoa que te-
rão a responsabilidade de 
gerar a transmissão do ho-
rário eleitoral gratuito, das 
eleições deste ano, foram 
definidas ontem,  em uma 
reunião no Fórum Eleitoral 
de João Pessoa. A decisão 
foi tomada através de um 
sorteio, realizado com a pre-
sença dos representantes de 
cinco emissoras, o juiz da 1a 
Zona Eleitoral, José Ferreira 
Ramos Júnior, e o promotor 
do Ministério Público, José 
Farias de Souza Filho.

A partir do dia 26 de 
agosto, cada emissora será 
responsável pela geração de 
mídia da propaganda eleito-
ral por um período entre 11 
e 12 dias.  A TV Arapuan e a 
Rádio Arapuan ficarão res-
ponsáveis pelo período de 26 
de agosto a 5 de setembro; a 
TV Correio e a Correio FM, 
de 6 a 17 de setembro, e a TV 
Cabo Branco e Rádio Cabo 
Branco, pelo período dos 
dias 18 a 29 de setembro. A 
TV Tambaú e a Rádio Taba-
jara foram escaladas para o 
2º turno, entre os dias de 5 a 
16 de outubro. Com a refor-
ma Eleitoral de 2015 (Lei nº 
13.165/2015, que alterou a 
Lei nº 9.504/97) o tempo de 
duração da propaganda foi 
reduzido de 45 para 35 dias. 

Uma nova reunião foi 
marcada para o dia 17 de 
agosto, onde será realizado o 

sorteio que definirá a ordem 
de apresentação dos parti-
dos. Nessa reunião estarão 
presentes, além das emisso-
ras, os candidatos e as coliga-
ções interessadas.

Realizar propaganda 
eleitoral antecipada é con-
siderado crime, os candi-
datos a prefeito e vereador 

que expuserem suas pro-
postas antes do início da 
propaganda eleitoral serão 
punidos. O promotor do 
Ministério Público, José Fa-
rias, disse que recebeu até 
então quatro denúncias de 
casos de candidatos que es-
tavam fazendo campanhas 
eleitorais nas redes sociais, 

entretanto, elas  foram jul-
gadas improcedentes. 

O juiz José Ferreira Ra-
mos Junior é responsável 
pela propaganda de mídia 
na capital e disse que irá in-
terferir o mínimo possível 
na eleição. “A função do juiz 
não é correr atrás do candi-
dato querendo ver o que ele 

está fazendo de errado. Nós 
vamos ser o menos inter-
vencionistas possível. Vamos 
deixar a festa cívica, o eleitor 
festar o seu candidato e fazer 
a sua campanha”, disse. Ele 
completou explicando que as 
multas para esse crime são 
altas e serão aplicadas se for 
o caso. 

O magistrado também 
alertou com relação a alguns 
cuidados que as emissoras 
devem tomar: “Se você vê 
uma emissora toda hora cri-
ticando apenas um candida-
to, fica claro que está que-
rendo dar um favorecimento. 
É preciso ter esse cuidado”, 
comentou.

Tribunal de Contas manda PMJP 
suspender contratação para a Upa

CRUZ DAS ARMAS

Os partidos políticos co-
meçam a agendar suas reuni-
ões para definir as candidatu-
ras aos  Poderes Executivo e 
Legislativo em João Pessoa. O 
calendário eleitoral estabele-
ce que as convenções devem 
acontecer entre os dias 20 de 
julho e 5 de agosto.

O Partido Socialismo e 
Liberdade (PSol) fará a sua 
convenção partidária já nesta 
quinta-feira (21), a partir das 
18h30 no auditório da Central 
de Aulas da UFPB para lançar o 
nome de Victor Hugo à prefei-
tura da capital. Como candida-
ta a vice, o PSol lançará Dantas, 
do PSTU.

O Pros deverá ratificar o 
apoio à candidatura de Cida 
Ramos, do PSB e formalizar a 
coligação com o PRTB. Devem 
ser lançados 41 candidatos 
para a Câmara Municipal.

No limite do prazo, o Parti-
do Trabalhista Nacional (PTN) 
anunciou que sua convenção 
partidária será no dia 5 de 
agosto, mas não definiu horário 
e local. O partido havia anun-
ciado apoio à pré-candidatura 
de Wilson Filho (PTB) para a 
prefeitura de João Pessoa.

O Democratas pretende 
fazer sua convenção partidá-
ria em 4 de agosto. A reunião 
acontece a partir das 8h na 
sede do partido, no bairro 
Tambiá, em João Pessoa. Serão 
lançados 22 candidatos a ve-
reador pelo DEM. 

A coordenação do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) pre-

vê que sua convenção aconteça 
também no dia 4 de agosto, no 
Clube Cabo Branco, no bairro 
Miramar. O partido pretende 
homologar a candidatura de 
Cida Ramos para a prefeitura 
de João Pessoa.

O Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), que preten-
de lançar o deputado Wil-
son Filho como candidato à 
prefeitura, pretende realizar 
sua convenção no último dia 
permitido, 5 de agosto. Ainda 
não há horário e local defini-
dos porque, de acordo com 
Wilson Filho, é necessário 
organizar as outras pré-can-
didaturas com os partidos.

O Partido dos Trabalhado-
res (PT) pretende realizar sua 
convenção no dia 30 de julho. 
O local e o horário ainda não 
foram definidos, mas a conven-
ção deve acontecer no Centro 
da cidade. O partido pretende 
lançar o nome de Charliton 
Machado como candidato a 
prefeito e, no mínimo, 30 can-
didatos a vereador. 

O Partido Social Democrá-
tico (PSD), que deve lançar a 
candidatura do prefeito Lucia-
no Cartaxo à reeleição, marcou 
a data de sua convenção para 5 
de agosto, de acordo com o di-
retório do partido.

O PMDB também deve-
rá realizar sua convenção no 
último dia permitido, em 5 de 
agosto. O PSDB ainda não di-
vulgou a data de sua conven-
ção partidária. (Com informa-
ções do portal ClickPB)

Partidos marcam datas 
das convenções em JP

Do portal ParaibaJa 

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) suspen-
deu a contratação de 312 
servidores selecionados 
pela prefeitura de João 
Pessoa para trabalhar na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Cruz das 
Armas. O resultado do pro-
cesso eletivo simplificado 
saiu no dia 22 de junho. A 
medida cautelar foi emi-
tida por meio de decisão 
singular do conselheiro 
Fernando Catão, que con-
siderou ilegal as contra-
tações sem a realização 
de “concurso público de 
provas e títulos para provi-
mento de cargos efetivos, 
com vistas a resguardar os 
princípios constitucionais 
da legalidade, isonomia, 
impessoalidade e mora-
lidade”. As contratações 
estão vedadas até o julga-
mento do mérito.

A decisão de Fernan-
do Catão será publicada 
na edição desta terça-feira 
(19), do Diário Oficial Ele-
trônico editado pelo TCE. 
O conselheiro também 
estabeleceu prazo de 15 
dias para que o prefeito 
Luciano Cartaxo (PSD) e 
o secretário de Saúde de 
João Pessoa, Adalberto Ful-

gêncio, apresentem suas 
contrarrazões acerca das 
conclusões constantes no 
relatório técnico. O Tribu-
nal de Contas emitiu ainda 
um alerta recomendando 
a elaboração de um crono-
grama de ações adminis-
trativas que culminem com 
a admissão pela via de con-
curso público de provas e 
títulos para provimento de 
cargos efetivos.

Dos 312 profissionais 
aprovados no processo se-
letivo simplificado, 12 se-
riam para atuar no Samu. 

Na área assistencial, os 
cargos oferecidos são para 
assistente social, enfer-
meira diarista, enfermeira 
plantonista, farmacêutico 
bioquímico, farmacêuti-
co, médico clínico, médico 
clínico ferista, médico pe-
diatra, maqueiro, técnico 
em enfermagem, técnico 
em laboratório de análise 
clínica e técnico em radio-
logia. Para a área adminis-
trativa, os cargos são de 
supervisor administrativo 
diarista, almoxarife, agen-
te administrativo, auxiliar 

de farmácia, faturista, au-
xiliar de serviços gerais, 
condutor socorrista, ma-
nutenção, recepcionista, 
técnico de informática e 
vigilante.

O procurador-geral do 
município, Adelmar Regis, 
disse que a prefeitura vai 
apresentar a defesa no pra-
zo previsto e que esclare-
cerá todos os pontos ques-
tionados. Segundo ele, as 
contratações têm previsão 
legal e são indispensáveis 
para atender o interesse 
público e a necessidade 
de pessoal que, ele refor-
ça, é real e efetivamente 
temporária. “A contratação 
decorre de obediência à 
norma legal prevista na lei 
municipal 12.467/2013. 
Acredito que após a apre-
sentação da defesa, no 
mérito, a medida cautelar 
será revogada e será deter-
minado o procedimento do 
edital”, disse. A previsão de 
inauguração da Upa é para 
setembro.

Os salários variam 
de R$ 880 a R$ 1.756. O 
edital prevê, ainda profis-
sionais que vão trabalhar 
em regime de plantão. A 
remuneração por plantão 
varia de R$ 88 a R$ 750. 
As informações são do 
blog do jornalista Sueto-
ni Souto Maior.

Tribunal aponta irregularidade nas contratações sem concurso



Casal é preso na Zona 
Rural de Caturité com 
203 kg de maconha
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Tráfego será liberado no sábado
viaduto do geisel

O tráfego de veículos no 
Viaduto Eduardo Campos 
(do Geisel), no sentido Cabe-
delo/Campina Grande, será 
aberto no próximo sábado 
(23). A liberação foi confir-
mada durante reunião entre 
a superintendente de Obras 
do Plano de Desenvolvimen-
to do Estado (Suplan), Simo-
ne Guimarães, e o diretor de 
obras do órgão, Luiz Rabelo. 
Segundo o diretor, os veícu-
los procedentes de Cabedelo 
utilizarão a parte concluída, 
enquanto aqueles que tra-
fegarem no sentido inverso 
irão pela marginal pavimen-
tada que passa em frente à 
Brastex, Central de Polícia, 
Carajás até chegar novamen-
te à rodovia federal.

A liberação do trecho 
construído faz parte da pro-
gramação elaborada pela 
Suplan para que a obra, ava-
liada em R$ 39 milhões, seja 
entregue no prazo previsto. 
Para que haja abordagem, 
uma equipe de engenheiros 
do órgão acompanha dia-
riamente a obra, que tem 
por objetivo desafogar o 
trânsito naquela área.

Segundo Luiz Rabelo, 
a partir de hoje a Suplan 
estará providenciando a 
sinalização vertical e ho-
rizontal, como também a 
iluminação pública. “Toda 
a luminária já está na sede 
do órgão, em Jaguaribe”, 
lembrou o diretor ao in-
formar que é do sistema 
LED. Ele disse ainda que 
todo o procedimento para 
a implantação dos benefí-
cios está de acordo com as 
exigências da Polícia Rodo-
viária Federal. “Somente a 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Com mais de 80% pronto, 
previsão de entrega está 
dentro do cronograma

chuva pode impedir nosso 
cronograma”, prevê Luiz.

Mais de 80% das obras 
já estão prontas e a previsão 
de entrega está dentro do 
cronograma. As obras estão 
em ritmo normal de execu-
ção e sendo fiscalizadas dia-
riamente. Diversas frentes 
de serviço, como pavimen-
tação asfáltica, drenagens, 
plantio de grama (paisagis-
mo), instalação de defensas 
metálicas e barreiras new 
jerseys, entre outros, foram 
realizadas e garantiram a 
agilidade da obra.

Foto: Evandro Pereira

No trecho concluído, os veículos vão trafegar no sentido Cabedelo/Campina Grande, e no inverso, o fluxo será pela marginal pavimentada, em frente à Central de Polícia 

Equipes do Corpo de 
Bombeiros Militar do 5º Ba-
talhão conseguiram debelar 
um incêndio ocorrido nesse 
domingo (17), nas dependên-
cias da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
campus de Cajazeiras, no Ser-
tão paraibano.

Segundo o tenente-co-
ronel Keoma Nascimento, co-
mandante da unidade militar, 
o fogo ocorreu numa vegeta-
ção dentro da área do campus 
da UFCG em Cajazeiras. Co-
mandadas pelo tenente André 
Lins, as equipes chegaram a 
utilizar, inclusive, a técnica de 
debelar fogo com fogo.

O primeiro chamado ao 
Corpo de Bombeiros acon-
teceu ainda à tarde, quando 
foram deslocadas as primei-
ras equipes que conseguiram 
debelar o fogo. Pouco tempo 
depois, aconteceu nova cha-
mada, havendo a necessidade 
de outro deslocamento.

Na ocasião, além do mé-
todo tradicional, os bombei-
ros usaram uma técnica co-
nhecida de contra-fogo, que 
consiste em ampliar a faixa 
limpa com fogo para deter o 

fogo maior, antes que chegue 
ao aceiro (espaço desbastado 
de vegetação, aberto para im-
pedir a propagação do fogo).

O tenente-coronel Keo-
ma disse que o fogo atingiu 
apenas a vegetação, apesar 
de ter sido próximo ao canil 
da universidade, onde estão 
animais usados em pesquisa 
sobre doenças, e também de 
salas de aulas da Escola Técni-
ca, que funciona no campus da 
UFCG.. “Não houve registro de 
ferimentos’, garantiu o coman-
dante do 5º Batalhão do Corpo 
de Bombeiros. 

Keoma disse que du-
rante o período invernoso 
as vegetações cresceram e 
agora, com a aproximação da 
temperatura mais quente, a 
tendência é aparecer focos 
de incêndio em matagais. 
Segundo ele, estão sendo re-
gistradas cerca de 12 chama-
das por dia para conter fogo 
em vegetação. “A tendência é 
aumentar a partir de agosto 
quando começa o período de 
seca”, revelou. O oficial dis-
se ainda que as estatísticas 
também incluem as queima-
das em terrenos baldios. (CF)

Fogo atinge vegetação 
no campus da UFCG 

iNCÊNdio eM CaJaZeiRas

Depois de pronta, a obra 
terá 1,75km de extensão. A in-
tervenção vai solucionar os pro-
blemas de circulação de veículos 
na interseção da BR-230, aten-
dendo aos bairros das zonas Sul 
e Sudeste da capital paraibana.

 O viaduto está sendo edifi-
cado em concreto armado, com 
quatro alças e trevo. O projeto 
foi aprovado pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit), em Brasília.

Mão de obra
A construção do viaduto do 

Geisel conta com cerca de 100 
operários, que trabalham diaria-
mente. Os serviços consistem na 
adequação das interseções para a 
transposição da BR-230 e seus res-
pectivos sistemas viários de acesso. 

O Governo do Estado já rea-
lizou outras obras de mobilida-

de urbana na Região Metropoli-
tana de João Pessoa. Entre elas, 
destaque para o Trevo das Man-
gabeiras, entregue em agosto 
de 2015, como parte das come-
morações de aniversário da ca-
pital. Foi feita ainda a instalação 
de duas passarelas na BR-230, 
beneficiando a comunidade de 
Boa Esperança e Renascer, e o 
binário de Bayeux, também em 
operação.

Obra é composta por um trevo e quatro alças

Ana Rachel Almeida 
Especial para A União

A Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob) in-
terditou parcialmente a faixa exclu-
siva para ônibus na manhã de on-
tem, na Avenida Epitácio Pessoa, no 
sentido centro/praia. A assessoria 
da Cagepa informou que, de acor-
do com a Diretoria de Operação e 
Manutenção, a faixa foi interdita-
da devido a uma obstrução da rede 
coletora de esgotos, causada por 
material de construção lançado de 
forma indevida pela construtora 
responsável pela obra de um em-
presarial na avenida.

Segundo a Cagepa, a constru-
tora, ao realizar a lavagem dos ca-
minhões, acabou lançando detritos, 
concreto e materiais de construção 
na tubulação do esgoto, causando 
sua obstrução. Pelo fato de ser um 
material pesado, ele acabou secan-
do e impedindo a retirada com o 
jato de água. “Não adianta fazer 
uma obstrução apenas com jato. 
Todo o trecho, que possui 60 me-
tros, tem que ser retirado para que 

a tubulação seja trocada. Como é 
um concerto um pouco demorado, 
foi necessário interditar a faixa até 
a próxima sexta-feira, mas é apenas 
uma obra de manutenção”, relatou 
a assessoria.

Esse serviço foi realizado ao lon-
go da Avenida Epitácio Pessoa, com 
interferência nas Ruas Professora 
Severina Moura e Presidente Roose-
velt. A previsão é de que os serviços 
estejam concluídos até a próxima 
sexta-feira (22). A obra foi sinali-
zada pela Cagepa, além de ter uma 
parceria com a Semob, que dispo-
nibilizou agentes para orientar os 
motoristas e pedestres.

Trecho da faixa de ônibus foi 
interditado na Epitácio Pessoa

oBstRuÇÃo da Rede de esgoto

Esgoto foi obstruído 
por detritos, 
concretos e materiais 
de construção 
lançados na tubulação 
por construtora 

Ecologia política 
é tema de curso 
realizado pela 
UEPB em Patos 

Dentro das ações de 
conscientização de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya, a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
através do projeto UniverCida-
de e do Programa de Pós-Gra-
duação em Desenvolvimento 
Regional, realiza no de 8 a 12 
de agosto, o curso “Ecologia 
Política no contexto do desen-
volvimento”.

A atividade será realizada 
no Campus VII, em Patos, e a 
abertura acontece no Sebrae, 
com debate sobre água e saú-
de pública envolvendo UEPB, 
Secretaria de Saúde do Estado, 
Rede Waterlat, Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) e Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB). 

As inscrições estarão 
abertas de 25 de julho a 5 de 
agosto, no site http://pos-gra-
duacao.uepb.edu.br/ppgdr/ e 
pelo email da direção do Cam-
pus, direcao@ccea.uepb.edu.
br. Além da parte prática, ha-
verá ações pontuais em Sumé 
e João Pessoa.  

Outras informações: (83) 
3421-1475 / 3421-3251.
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Polícia apreende mais de 200 kg de 
maconha e prende casal no Cariri
Droga foi encontrada no 
galpão da casa dos presos, 
na zona rural de Caturité

Uma operação conjunta 
das Polícias Civil e Militar 
desbaratou, no último do-
mingo (17), uma quadrilha 
de traficantes de maconha 
que vinha atuando no mu-
nicípio de Caturité, no Cariri 
paraibano. De acordo com 
informações da polícia, o 
tráfico era comandado por 
Sérgio Ricardo Soares Bar-
bosa e pela mulher dele, 
Maria Rita Cândido Barbosa. 
Os dois foram presos em fla-
grante no Sítio Serraria de 
Baixo, na zona rural de Ca-
turité. Num galpão localiza-
do por trás da casa deles, os 
policiais encontraram 203,7 
kg de maconha, uma espin-
garda calibre 12, munições, 
dinheiro, duas balanças di-
gitais e três veículos.

Participaram da opera-
ção o delegado Victor Melo, 
do Núcleo de Homicídios 
da Delegacia Seccional de 
Queimadas; o delegado da 
Especialização de Repres-
são a Entorpecentes, Rami-
rez São Pedro, e policiais do 
2º Batalhão de Polícia Mili-
tar de Campina Grande, que 
usaram cães farejadores 
para verificar se havia ma-
conha enterrada.

O delegado Victor Melo 
disse que o destino da ma-
conha era  a cidade de Cam-

Foto: Cláudio Góes

Tio e sobrinho 
são presos por  
tráfico de drogas 
em Coremas 

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu em flagrante, no 
sábado (16), Cícero Fernan-
des de Andrade, 25 anos, e 
Jucélio Andrade Fernandes, 
20, pelo crime de tráfico de 
drogas. A ação policial foi 
realizada pela equipe da 
Delegacia de Coremas, na 
região de Itaporanga, Sertão 
do Estado.

De acordo com a polícia, 
a dupla, de tio e sobrinho, 
estava sendo investigada e 
foi monitorada pela equipe 
da delegacia quando saíram 
de uma festa às 23h e se 
dirigiram à sua residência 
para pegar o entorpecente. 
No momento em que retor-
navam ao local para entre-
ga, foram abordados e ainda 
tentaram furar o bloqueio 
policial, sem êxito. 

Com os suspeitos fo-
ram apreendidas 20 pedras 
de crack e ainda R$ 62 em 
dinheiro. Com um deles, foi 
encontrado também um al-
vará de soltura deste ano 
pelo mesmo crime de co-
mercialização de drogas.

Ambos os presos foram 
conduzidos para a delega-
cia para o procedimento de 
flagrante, de onde seguiram 
para unidade prisional. 

pina Grande. Segundo ele, 
mensalmente o traficante 
Sérgio Ricardo mandava 
para a cidade 80 kg de ma-
conha. Cada quilo da droga 
custa R$ 50, rendendo a ele 
um faturamento de R$ 4 mil 
por mês. A maconha vinha 
do Estado de Pernambuco.

A operação que resul-
tou na prisão do casal e na 
apreensão da droga ocor-
reu entre 13h e 17h de do-

mingo. Segundo o delegado 
Victor Melo, ao perceber a 
aproximação da polícia o 
acusado tentou fugir  mas 
teve o carro interceptado. 

O delegado Ramirez São 
Pedro, titular da Delegacia 
de Repressão a Entorpe-
centes, explicou que a apre-
ensão do último domingo 
integra uma operação bem 
mais ampla da DRE, com 
objetivo de desmantelar o 

tráfico de drogas na região 
de Campina Grande. “Le-
vantamos que a droga vi-
nha em um desses veículos 
apreendidos, com outras 
pessoas que faziam a segu-
rança do material. Portanto, 
as investigações continuam 
para a prisão de outros en-
volvidos nesse esquema de 
tráfico de drogas”, explicou 
o delegado Ramirez. 

O casal responderá pe-

los crimes de tráfico de 
drogas e associação para 
o tráfico. Eles serão enca-
minhados para unidades 
prisionais do Estado, onde 
deverão aguardar as de-
cisões da Justiça. DRE - A 
Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes foi criada há 
dois meses. Desde que en-
trou em funcionamento, já 
apreendeu mais de 300 kg 
de drogas de todos os tipos. 

Também foram 
apreendidas uma 
espingarda calibre 12, 
munições, dinheiro e 
duas balanças digitais 

A Polícia Militar condu-
ziu 56 suspeitos até as dele-
gacias e apreendeu 23 armas 
de fogo, nesse fim de semana, 
durante as ações realizadas 
em todo o Estado. Além das 
prisões e apreensões, foram 
recuperados também 15 veí-
culos – dez motos e cinco car-
ros – com queixas de roubo. O 
balanço das ações da PM foi 
divulgado no começo da ma-
nhã de ontem e compreende 
o período que vai das 18h 
da última sexta-feira (15) até 

23h59 de domingo (17).
Em uma das ações, nesse 

domingo, na cidade de Cam-
pina Grande, nove suspeitos 
foram conduzidos até a Cen-
tral de Polícia Civil depois de 
terem sido flagrados em uma 
casa com quatro armas de 
fogo, mais de 1kg de maco-
nha, 1 litro de loló e 48 frascos 
do entorpecente. Os detidos 
fazem parte das torcidas or-
ganizadas dos times do Treze
-PB e do Santa Cruz-PE. 

Das prisões e apreensões 

realizadas no fim de semana, 
21 foram por porte ilegal de 
arma, 11 por furto, nove por 
tráfico de drogas, oito por 
roubo e sete em cumprimento 
de mandado de prisão. 

As armas de fogo foram 
retiradas de circulação nas 
cidades Barra de Santa Rosa, 
Campina Grande, João Pes-
soa, Gurinhém, Água Branca, 
Lastro, Cuité, Itaporanga e 
Catolé do Rocha.

Na capital, entre as 
apreensões de armas no fim 

de semana – que somaram 
seis no total – estava uma 
pistola calibre 9 milímetros, 
arma cujo uso é restrito às 
forças armadas. A apreensão 
foi realizada por policiais do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope) no bairro do Alto 
do Mateus, onde foi preso 
José Nilton Sandro Silva dos 
Santos, de 20 anos. A polícia 
suspeita que ele estava envol-
vido em um tiroteio que acon-
teceu minutos antes do Bope 
chegar no local.

56 suspeitos de crimes são detidos no fim de semana
AÇÕES POLICIAIS NO ESTADO

As ações desse fim 
de semana contaram, en-
tre as 19h de sexta-feira 
(15) e 2h da madrugada 
de sábado (16), com a 16ª 
edição da Operação Im-
pacto, que reforçou a se-
gurança no Estado com 
mais de 500 policiais, 138 
viaturas e o helicóptero 
Acauã, ocupando cidades 
como João Pessoa, Campi-
na Grande, Barra de Santa 
Rosa, Cubati, Juazeirinho, 
Soledade, Guarabira, Ca-
jazeiras, entre outras. Du-
rante a operação, a Polícia 
Militar realizou mais de 10 
mil abordagens a pessoas 
e veículos. 

A operação foi con-
cluída com 11 pessoas 
presas, oito armas apreen-

didas e dois veículos rou-
bados recuperados. As 
prisões aconteceram em 
decorrência de mandados 
de prisão, roubo e porte 
ilegal de arma.

Na capital, foram duas 
armas de fogo retiradas 
de circulação em um inter-
valo de 1 hora. No bairro 
dos Novaes, Isaac Caval-
cante Gomes, de 44 anos, 
foi flagrado com um re-
vólver calibre 38 durante 
abordagem ao veículo em 
que ele estava. No Jar-
dim Planalto, outro revól-
ver de mesmo calibre foi 
apreendido com Renan 
Fernandes de Oliveira, 
de 21 anos, também du-
rante abordagem. As ou-
tras apreensões de armas 

ocorreram nas cidades de 
Campina Grande, Cubati e 
Barra de Santa Rosa.   

As atividades da Ope-
ração Impacto foram 
coordenadas pelo próprio 
comandante-geral da Po-
lícia Militar, coronel Euller 
Chaves, que destacou os 
resultados preventivos 
que a operação apresen-
tou. “A Operação Impacto 
é precedida de uma série 
de outras operações que 
são realizadas 24 horas 
antes dela acontecer e, 
como destaque desta 16ª 
edição, temos a ausência 
de casos de homicídio ou 
tentativa durante toda a 
sexta-feira na Paraíba, a 
diminuição de chamados 
ao Ciop e a redução dos 

crimes de roubos e furtos, 
graças ao trabalho incan-
sável e feito com muita 
dedicação por nossos po-
liciais militares”, pontou.

Redução de crimes
A Operação Impacto 

reduziu a zero o núme-
ro de homicídios durante 
toda a sexta-feira (15) na 
Paraíba. Na mesma data 
do ano passado foram 
cinco casos registrados no 
Estado. Além disso, houve 
redução também de casos 
de roubos, principalmente 
na capital, que durante a 
noite da sexta e madruga-
da de sábado, apresentou 
dois registros, com um de-
les resultando na prisão 
em flagrante do autor.

Operação Impacto realiza mais de 10 mil abordagens 

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB) realizou, 
das 7h30 de sexta-feira (15) até 
às 5h de ontem, 308 atendimen-
tos de emergência e prevenção 
em todo o Estado. Os números 
incluem as demandas recebidas 
através do 193 e abrangem as 
modalidades  de combate a in-
cêndio, atendimento pré-hospi-
talar e busca e salvamento, além 
da parte preventiva. 

Conforme o balanço, os aten-
dimentos de natureza pré-hospi-
talar lideraram o ranking, com 
132 casos, seguidos pelas ações 
de salvamento (32) e combates 
a incêndio (37). Também houve 
sete intervenções e emergências 
com produtos perigosos e 12 ou-
tras ocorrências não classificadas 
dentro dessas categorias. Na par-
te de salvamento aquático, não 
foram registradas ocorrências 
pelo Corpo de Bombeiros. 

Dentro do balanço foi regis-
trado um grave acidente, que 
deixou duas vítimas, na BR-230, 
nos limites da cidade de Massa-
randuba, no Agreste. O carro 
em que elas estavam, um Hyun-
dai Elantra, acabou capotando 
na noite do último sábado (16). 
Quando os bombeiros chegaram 
ao local, duas mulheres, ocupan-
tes do veículo, já estavam em 
óbito. 

Prevenção
As ações preventivas dos 

bombeiros resultaram em 88 
atendimentos, sendo 19 pontos 
bases em eventos externos, 57 
informações prestadas ao públi-
co e 12 advertências. 

CBMPB atende 
308 ocorrências

Chico José
chicodocrato@gmail.com
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Novas regras para aeroportos não 
afetam movimento no Castro Pinto 
Anac determina inspeção 
de bagagens e revista de 
passageiros no embarque

Jadson Falcão
Especial para A União

Começaram a ser intensi-
ficados ontem os procedimen-
tos de inspeção de bagagens 
e de revista de passageiros 
nos aeroportos brasileiros, de 
acordo com as novas determi-
nações dadas pela Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), 
que visam garantir uma maior 
segurança aos usuários do 
sistema aeroviário no país. Se-
gundo a assessora de impren-
sa da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) no Aeroporto Cas-
tro Pinto, Najda Tavares, o flu-
xo de passageiros seguiu nor-
malmente durante o primeiro 
dia das novas medidas no ae-
roporto paraibano e não fo-
ram registrados atrasos nem 
no embarque de passageiros, 
nem nos voos. 

Najda Tavares destacou 
que os procedimentos já são 
realizados diariamente nos 
aeroportos e que a partir de 
agora eles devem ser intensifi-
cados. Ela explicou que as re-
gras de inspeção de bagagem 
já valiam nos voos internacio-
nais, e agora passam a valer 
também nos voos domésticos. 
De qualquer forma, a Agência 
Nacional de Aviação Civil re-
comenda que os passageiros 
passem a chegar ao embarque 
com duas horas de antecedên-
cia para os voos nacionais e 
com três horas para os voos 
internacionais.

Entre as medidas que fo-

ram implantadas, está a que 
prevê que todos os passagei-
ros estarão sujeitos à revista 
física feita por um agente do 
mesmo sexo. A revista pode-
rá ocorrer de forma aleatória, 
mesmo quando não houver o 
disparo do detector de metais, 
e poderá ser realizada em lo-
cal público ou privado, ficando 
isso a critério do revistado e do 
agente, que devem sempre ser 
acompanhados por uma teste-

munha no momento do proce-
dimento. Caso o passageiro se 
negue a passar pela inspeção, 
não poderá acessar a área de 
embarque do aeroporto. 

Outra norma implanta-
da pela Anac torna obriga-
tória a retirada de compu-
tadores portáteis e outros 
dispositivos eletrônicos de 
dentro das malas e mochilas, 
como já vinha sendo pratica-
do nos voos internacionais. 

Os passageiros podem ainda 
ter de abrir as bagagens de 
mão para que sejam inspecio-
nadas, quando solicitado pe-
los agentes dos aeroportos.

Para a professora pau-
lista Fabíola Silva, que veio 
passar as férias em João Pes-
soa, as medidas da Anac são 
importantes, mesmo que cau-
sem um certo constrangimen-
to. “Eu acho bom porque mui-
ta gente entra no aeroporto 

transportando algum tipo de 
coisa que é proibido, e essa re-
vista é importante para evitar 
este tipo de situação. Às vezes 
a gente tem até que tirar o sa-
pato porque não passa lá na 
inspeção, mas é uma medida 
que visa a segurança para os 
passageiros e, por isso, deve 
ser cumprida”, afirmou. 

O aposentado Raimundo 
Sousa Lima aprova as medidas 
implantadas pela Anac, pois, 

para ele, elas representam 
uma maior segurança para o 
passageiro que está em via-
gem. “A gente pensa que nunca 
vai acontecer nada no Brasil, 
mas nos dias de hoje não dá 
pra confiar porque de repente 
pode passar alguém desper-
cebido que tem alguma má 
intenção. Eu acho as medidas 
muito válidas”, disse.

Leia mais na página 14

Diferente de outros aeroportos do País, no Castro Pinto o fluxo de passageiros seguiu normalmente no primeiro dia das novas medidas e não foram registrados atrasos 

Com o intuito de pro-
mover a reeducação para 
aqueles que foram multados 
e infringiram leis ambientais, 
o Governo do Estado, por 
meio da Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), vai rea-
lizar de hoje até quinta- feira 
(21), no auditório da sede da 
instituição, em João Pessoa, a  
14ª edição do Curso de Boas 
Práticas Ambientais. 

Nesta edição foram ins-
critas 23 pessoas. O curso 
é obrigatório e destinado 
às pessoas que cometeram 
infrações como poluição 
sonora, desmatamento e 
transporte de material ile-
gal. Durante a atividade, os 
participantes fazem prova 
escrita e/ou oral e desen-
volvem uma apresentação 
em instituição ou estabe-
lecimento de ensino, órgão 
público ou empresa privada.

O superintendente da 
Sudema, João Vicente Ma-
chado Sobrinho, explicou a 

importância da ação. “Acre-
ditamos que só por meio 
da educação haverá de fato 
profundas mudanças. Por 
isso, a educação ambiental 
é nosso carro-chefe e, por 
meio desta ação, vamos pelo 
menos quebrar velhos con-
ceitos, tentando sensibilizar 
sobre as questões ambien-
tais”, falou.

A atividade é organizada 
pela Coordenadoria de Edu-
cação Ambiental, tem dura-
ção de 20 horas e segue as 
deliberações do Conselho de 
Proteção Ambiental do Esta-
do da Paraíba (Copam). Hoje, 
o curso será realizado no 
período das 8h às 12h, e nos 
dias 20 e 21, as atividades 
acontecem das 8h às 17h. 

Os infratores ambientais 
estão sujeitos a penalidades 
que podem variar de acordo 
com a tipificação do crime, 
incluindo multas que vão de 
R$ 5.000 a R$ 50.000 e/ou 
prestação de serviços e pa-
gamento de cestas básicas.

Sudema ensina boas 
práticas ambientais 

REEDUCAÇÃO

Ana Rachel Almeida 
Especial para A União

Ferro de passar, açúcar, meia, 
feijão. Esses são alguns dos ob-
jetos que são encontrados e 
encaminhados para o setor de 
Achados e Perdidos do Terminal 
Rodoviário e da Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU) de 
João Pessoa. O gerente de núcleo 
do Terminal Rodoviário, Reinal-
do Brasil, comentou que 90% dos 
itens perdidos são carteiras, celu-
lares, bolsas e malas, mas que ge-
ralmente são identificados alguns 
objetos curiosos e incomuns. 

“De vez em quando apare-
cem uns objetos curiosos, como 
por exemplo, nós já achamos 
caixa com cachorro dentro, além 
de malas com produtos eróticos, 
açúcar, ferro de passar, então 
tem alguns itens curiosos, mas 
em sua totalidade encontramos 
objetos normais de viagem”, ex-
plicou o gerente.

Na CBTU os objetos são en-
contrados pela vigilância e ficam 
aproximadamente 30 dias na es-
tação central, até que o respon-
sável entre em contato para recu-
perar o objeto perdido. Quando 
essa procura ocorre, o usuário é 
indagado para que sejam verifi-
cadas se as informações condizem 
com o objeto, combatendo qual-
quer tipo de fraude,  segundo o 
maquinista José Cabral da Silva. 

Objetos esquecidos em trens e 
ônibus podem ser recuperados

ACHADOS E PERDIDOS 

Ele afirmou ainda que caso 
passe do prazo de recolhimento, 
esses objetos são doados para as 
campanhas de criança com câncer. 
“Quando esses objetos ficam mui-
to tempo aqui e não temos mais 
o que fazer com eles, pois as pes-
soas não entram em contato, nós 
fazemos as doações para as crian-
ças com câncer ou levamos para 
instituições, no geral, que estejam 
precisando”, afirmou.

Identificação
Reinaldo Brasil explicou que 

não é difícil identificar se o obje-
to perdido realmente pertence à 
pessoa que o procura. “Se o ob-
jeto perdido foi uma carteira, va-

mos conferir se os dados e a foto 
conferem com a pessoa. No caso 
de ser uma mala, a gente faz uma 
série de perguntas sobre o que 
tem dentro, ou sobre algumas 
características que condizem com 
ela. Mas, quando encontramos 
documentos eles já são entregues 
no correio central”, disse o geren-
te de núcleo do  Terminal Rodovi-
ário de João Pessoa.

n Terminal Rodoviário: (83) 3222 – 6567 / Site: 

www.socicam.com.br

n Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU): 

(83) 3241 - 4240

Contatos

Entre os objetos perdidos estão chaves, roupas e documentos, como passaporte

FOtO: Edson Matos

FOtO: Secom-PB

Curso é destinado às pessoas que cometeram crime ambiental

FOtO: Ortilo Antônio
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Brasil registrou 165 mil casos de 
zika este ano em 1.850 municípios 
Na região do Centro-oeste 
a incidência é de 163 casos 
para cada 100 mil habitantes

FOTO: Reprodução internet

Lígia Formenti 
Agência Estado 

Brasília, 18 (AE) - O 
Brasil registrou este ano 
165.932 casos de zika. A 
doença está presente em 
todas as regiões do País. 
De acordo com boletim di-
vulgado pelo Ministério da 
Saúde com dados até o iní-
cio de junho, os casos da in-
fecção estão espalhados em 
1.850 municípios.

A maior incidência 
ocorre no Centro-Oeste. 
Nos estados da região, a 
média registrada é de 163 
casos para cada 100 mil ha-
bitantes. Em Mato Grosso, a 

relação é de 612 casos para 
cada 100 mil, o dobro do 
que é registrado na Bahia 
(com 305,4 casos por 100 
mil habitantes). No Rio, a 
incidência é de 278 casos 
por 100 mil.

Os números de zika su-
peram os de chikungunya, ou-
tra infecção provocada pelo 
mesmo vetor, o Aedes aegyp-
ti. Dados do boletim indicam 
ter ocorrido no País, neste 
ano, 137.808 casos da doença 
Casos suspeito foram regis-
trados em 2.054 municípios. 
A maior incidência é no Nor-
deste, com uma média de 213 
casos a cada 100 mil habitan-
tes. O que chama a atenção 
de autoridades sanitárias é o 
expressivo número de mortes 
relacionada à doença, como 
o Estado já havia informado, 
em abril deste ano. 

O zika é transmiti-
do pela picada do mos-
quito Aedes aegypti. 
Quem contrai o vírus 
pode apresentar febre 
baixa, hiperemia con-
juntival (olhos verme-
lhos) sem secreção e 
sem coceira, artralgia 
(dores em articulação) 
e exantema maculo-pa-
pular (erupção cutânea 
com pontos brancos ou 
vermelhos), dores mus-
culares, dor de cabeça 
e dor nas costas.

Como o diagnós-
tico laboratorial ain-
da é restrito a poucos 
laboratórios, além do 
teste de sangue, que 
descarta doenças mais 
graves como dengue, 
chinkungunya, saram-
po e mononucleose, o 
diagnóstico clínico do 
médico é imprescindí-
vel para identificar a 
febre.

Mito
– Todas as mulhe-

res grávidas que foram 
infectadas pelo zika ví-
rus tiveram bebês com 
microcefalia.

– Comer alho ajuda 
a afastar o mosquito 
que transmite o vírus.

– As vacinas de ru-

béola importadas de 
Cuba poderiam gerar 
algum tipo de má-for-
mação em bebês.

– Há aumento de 
incidência de doenças 
ou complicações neu-
rológicas em crianças 
abaixo de 7 anos ou 
idosos devido à infec-
ção por zika.

– Mães com zika 
devem parar de ama-
mentar.

– Vacinas vencidas 
contra rubéola causa-
ram microcefalia.

– Repelentes são 
a forma mais eficiente 
de evitar a contamina-
ção pelo zika.

– O mosquito do 
zika só pica de dia.

Nem mito nem ver-
dade

– O vírus pode 
ser transmitido pelo 
sêmen. Segundo o 
Ministério da Saúde, 
não há estudos consis-
tentes a esse respeito. 
Houve apenas um caso 
descrito de transmis-
são sexual.

– Tomar complexo 
B espanta o mosquito. 
Tomar a vitamina é re-
comendada, contudo, 
não há consenso sobre 
sua eficácia.

Dúvidas sobre o assunto

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está arrolado num dos processos da Lava Jato, a exemplo do ex-senador Delcídio do Amaral 

André Richter 
Repórter da Agência Brasil  

O juiz federal Ricardo Soares 
Leite atendeu ao pedido da de-
fesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e determinou a re-
distribuição do inquérito em que 
o ex-presidente e o ex-senador 
Delcídio do Amaral são acusados 
de tentar impedir o ex-diretor da 
Área Internacional da Petrobras 
Nestor Cerveró de assinar acordo 
de delação premiada com a força-
tarefa de investigadores da Ope-
ração Lava Jato.

Em decisão assinada na sex-

ta-feira (15), o juiz entendeu 
que o inquérito não deveria 
ter sido distribuído para a 10ª 
Vara Federal no Distrito Federal, 
onde ele atua, especializada em 
lavagem de dinheiro, pelo fato 
de o processo tratar-se de supos-
to crime de embaraço a investi-
gação penal. 

A decisão de Leite foi moti-
vada por uma petição na qual a 
defesa de Lula contestava a dis-
tribuição do inquérito para a 10ª 
Vara Federal. De acordo com os 
advogados do ex-presidente, o 
inquérito deveria ser distribuído 
livremente porque houve um erro 

na classificação do processo, que 
foi enviado ao magistrado por 
ter sido identificado pelo tribunal 
como crime de lavagem ou ocul-
tação de bens direitos e valores.

No dia 24 de junho, o minis-
tro Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), remeteu 
o processo para a Justiça Federal 
em Brasília por entender que a 
suposta tentativa de embaraçar 
as investigações ocorreu na capi-
tal federal. Além disso, nenhum 
dos envolvidos tem foro privile-
giado na Corte. O processo che-
gou à Justiça Federal em Brasília 
no dia 12 de julho.

Juiz recusa a relatoria de inquérito
pROcessO cOnTRA LuLA e deLcídiO dO AMARAL

Liquida Campina 
registrou aumento 
de 20% nas 
vendas, diz CDL

Chegou ao fim a 14ª edi-
ção da Liquida Campina. De 
acordo com os números apu-
rados pela CDL (Câmara de 
Dirigentes Lojistas) Campina 
Grande, em onze dias, a cam-
panha alavancou as vendas do 
varejo em pelo menos 20% 
em comparação com o mes-
mo período do ano passado.

A maior liquidação do 
comércio varejista da Paraíba, 
realizada pela CDL e parcei-
ros, esteve presente em mais 
de 800 pontos de venda em 
Campina Grande e em ou-
tros vinte e dois municípios. 
A iniciativa teve como meta 
ampliar ainda mais o alcance 
das promoções e dos preços 
competitivos.

Cerca de 2,3 milhões 
de cupons foram distribuí-
dos durante os dias em que 
a Liquida Campina este-
ve nas ruas, comprovando 
mais uma vez o sucesso da 
campanha. A movimentação 
financeira foi de aproxima-
damente R$ 69 milhões con-
siderando os lojistas oficial-
mente cadastrados.

Na avaliação da presiden-
te da CDL Campina Grande, 
Rosália Lucas, a campanha já 
está consagrada no calendá-
rio do varejo por aumentar a 
arrecadação do Estado, fazer 
a economia girar e aquecer as 
vendas do comércio. 

da Agência Brasil 

A Polícia Federal (PF) 
ouviu ontem (18) em São 
Paulo quatro pessoas, al-
vos de condução coercitiva, 
na Operação Dopamina. De 
acordo com a PF, as pessoas 
já foram ouvidas e liberadas. 
Todas elas são suspeitas de 
participação em um esque-
ma de desvio de recursos 
públicos na compra de equi-
pamentos médicos para pa-
cientes que sofrem da doen-
ça de Parkinson.

A operação, deflagrada 
ontem pela Polícia Federal e 
pelo Ministério Público Fede-
ral, cumpriu também 11 man-
dados de busca e apreensão. 
Entre os objetos apreendidos 
estão, segundo a procura-
dora da República Thaméa 
Danelon, responsável pela 
operação, documentos, notas 
fiscais, prontuários dos pa-
cientes e laudos que atesta-
vam a urgência da cirurgia.

O esquema ocorria den-
tro do Hospital das Clínicas. 
“Foi descoberto um esque-
ma dentro do Hospital das 
Clínicas, por meio do qual 
um dos diretores do Cen-
tro de Neurocirurgia, junto 
com um médico, induziam 
pacientes do mal de Parkin-
son com necessidade de 
marcapasso cerebral. Eles 

induziam esses pacientes 
a procurar uma liminar na 
Justiça, porque eles eram 
pacientes com urgência des-
se implante. Por conta dessa 
liminar, eles dispensavam a 
licitação para aquisição do 
material e sempre compra-
vam da mesma empresa”, ex-
plicou a procuradora.

Lava Jato
Segundo ela, a compra 

desses equipamentos sem 
licitação era superfaturada. 
“Foi constatado que os pre-
ços eram superfaturados. 
Um equipamento desse cus-
tava R$ 27 mil e eles adqui-
riam por R$ 140 mil”, disse 
Thaméa Danelon.

“Na Lava Jato, o percen-
tual de superfaturamento 
era de aproximadamente 
20% nas obras. Na Opera-
ção Dopamina, os suspeitos 
eram muito mais ganancio-
sos. Esse percentual era de 
300%. Um valor muito alto, 
porque as vítimas diretas 
eram doentes do SUS”, acres-
centou a procuradora.

O prejuízo estimado é 
de R$ 13 milhões entre os 
anos de 2009 e 2014, quan-
do o esquema operou. “Com 
esse valor, poderiam ter 
sido comprados 400 marca-
passos cerebrais”, afirmou 
Thaméa. Conforme a procu-

radora, havia uma lista com 
82 pacientes do Hospital das 
Clínicas que esperavam pela 
cirurgia, mas essa lista não 
foi respeitada.

Os nomes dos quatro 
suspeitos não foram revela-
dos. Eles são um diretor do 
Departamento de Neurologia 
do Hospital das Clínicas, um 
neurocirurgião, um respon-
sável pela empresa que for-
necia os equipamentos e uma 
gerente comercial que fazia a 
venda desses equipamentos.

Ações judiciais
De acordo com o dele-

gado Milton Fornazari Junior, 
chefe da Delegacia de Repres-
são a Corrupção e Crimes Fi-
nanceiros de São Paulo, cerca 
de 200 pessoas entraram com 
ações na Justiça entre os anos 
de 2009 e 2014 para conse-
guir a operação.

“Pessoas de diversos 
locais do País recorriam ao 
Hospital das Clínicas, refe-
rência no tratamento dessa 
doença, para tentar a cirur-
gia. As pessoas sugeriam aos 
pacientes ações judiciais em 
seus estados de origem. Com 
essas ações, eles conseguiam 
a liberação do dinheiro do 
SUS nas secretarias estaduais 
do País afora e vinham para o 
HC fazer a cirurgia, furando a 
fila”, disse o delegado.

PF ouve envolvidos em fraude 
na compra de equipamentos 

OpeRAçãO dOpAMinA

Especialistas sugerem 
cautela no consignado

usO dO FgTs

Economistas consultados 
pela Agência Brasil recomen-
dam cautela com a possibilida-
de de trabalhadores do setor 
privado utilizarem o Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS) e a multa rescisória 
como garantia do empréstimo 
consignado. Segundo eles, a 
medida tem pontos positivos, 
como possíveis juros mais bai-
xos, já que reduz o risco assu-
mido pelos bancos. No entanto, 
destacam que a mudança pode 
causar aumento do endivida-
mento em época de crise.

A lei que autoriza o traba-
lhador do setor privado a usar 
até 10% do FGTS e até 100% da 
multa rescisória como garantia 
de empréstimo foi publicada na 
sexta-feira (15) no Diário Oficial 

da União. A norma condiciona o 
acesso a esses valores à demis-
são sem justa causa, por culpa 
recíproca ou força maior. Ou 
seja, os bancos só podem sacar 
os benefícios do devedor caso 
ele seja dispensado e não possa 
continuar pagando o consigna-
do, que é descontado na folha 
de pagamento.

Garantias
O economista Eduardo 

Reis Araújo, presidente do 
Conselho Regional de Econo-
mia do Espírito Santo, diz não 
acreditar que a Caixa Econômi-
ca Federal, operadora do FGTS, 
estabeleça uma taxa mínima de 
juros para as instituições finan-
ceiras que desejarem ofertar a 
nova modalidade de crédito.



Fomentar, difundir e valorizar 
a arte circense. Esses são os 
objetivos do Encontro de Ma-
labares, evento que a Funesc 
realiza hoje e na próxima se-
gunda-feira, dia 25, sempre 
iniciando a partir das 19h30, 
na Escola Livre de Circo, ins-

talada nas próprias dependências da insti-
tuição, em João Pessoa. “A ação é informal 
e é aberta à comunidade artística, que está 
convidada a mostrar suas habilidades, em 
forma de intercâmbio”, disse o coordena-
dor da área de Circo da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, o diretor e ator Diocé-
lio Barbosa, para quem o intuito “é movi-
mentar a cena circense da capital com ati-
vidades inteiramente gratuitas, durante o 
mês de férias escolares”. 

“A ideia é trazer a atividade para a rotina 
da Funesc, transformando os encontros em 
mensais”, observou, ainda, Diocélio Barbosa. 
Nesse sentido, como parte da programação 
do evento - cuja iniciativa é da Escola Livre de 
Circo Djalma Buranhên, por meio da Coorde-
nação de Circo da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba - estão previstas demonstrações 
livres de malabares, nas seguintes modalida-
des: claves, bolas, argolas e diabolô. No fundo, 
a ação vai permite não apenas o intercâmbio 
de conhecimentos, mas também de truques, 
sabedorias e valores.  

Instalada ao lado do Teatro de Arena, 
a Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm 
foi inaugurada pelo Governo do Estado 
no dia 19 de março de 2016, com o obje-
tivo de promover a capacitação de pessoas 
com excelência artística para o exercício 
das atividades de concepção, produção e 
execução de espetáculos e números das 
artes do circo. Para tanto, são oferecidos, 
ao longo do ano, cursos em diversas mo-
dalidades, a exemplo de manipulação de 
objetos, acrobacias aéreas, equilíbrio e 
acrobacias, direcionados para várias faixas 
etárias. A propósito, a Escola leva - em tom 
de homenagem - a denominação de Djal-
ma Buranhêm,  nome artístico de Djalma 
Alves da Cruz, o Palhaço Pirulito, um pro-
fissional do circo à moda antiga, área na 

qual sua família vem atuando, ao longo das 
gerações. 

A criação de uma escola de circo no 
Estado teve sua razão de ser. Até aquela 
ocasião, a Paraíba não possuía uma enti-
dade, nessa área,  que fosse voltada exclu-
sivamente para a formação e profissiona-
lização em arte circense, que capacitasse 
jovens e adultos para o cenário artístico 
e, ainda, cujo foco fosse voltado à reflexão, 
para experimentação, descoberta e pre-
servação das tradições circenses. Ou seja, 
o perfil de tal  instituição já vem permitin-
do qualificação do profissional circense, 
o que proporciona a entrada de jovens e 
adultos - com variada formação e experi-
ências diversas nesse campo, mas sem raí-
zes familiares ou artísticas -  para o mundo 
do circo. 

A Escola Livre de Circo Djalma Bura-
nhêm atua com o objetivo de formar não 
apenas para atuação no picadeiro do circo 
itinerante de lona, mas também de manei-
ra profissional, nos mais diferentes setores 
e segmentos culturais, diversificando ainda 
mais as necessidades e demandas que a es-
cola precisa atender. Nesse sentido, integra - 
como parte fundamental do projeto político 
pedagógico da Escola Livre de Circo - formar 
cidadãos na perspectiva de contribuir na 
ampliação de sua visão cultural, permitindo-
lhes empregar - livre e conscientemente - os 
próprios senso crítico e criatividade em rela-
ção aos mais variados campos da produção 
cultural e suas transformações.

Já a divisão do Setor de Artes Cêni-
cas da Funesc foi instituída - em caráter 
oficial - no início de 2015, dispondo de 
coordenações de Teatro, Dança e Circo, 
cujo cargo de coordenador, a propósito, 
vem sendo exercido por Diocélio Barbosa 
desde abril daquele mesmo ano. A partir 
daquele momento, começaram a ser de-
senvolvidas várias atividades de fomento 
ao circo no Estado, a exemplo dos cursos 
para iniciantes e iniciados nas artes cir-
censes, oficinas para crianças e edições 
de férias, além do Projeto Circo em Famí-
lia, que permite aos pais participarem das 
aulas junto aos filhos.  

Festival Rock Cordel 
2016 começa hoje na 
cidade de Sousa 
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Lourdinha Luna escreve 
sobre a degradação da 
barreira do Cabo Branco
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Livro “Drogadição e 
redução de danos” será 
lançado hoje na capital
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Exercicios de equilibrio 
e performances com 

cones e outros objetos 
cênicos fazem parte 

da atividade que tem o 
objetivo de fomentar  a 

arte circense

Encontro de Malabares que a Funesc 
realiza hoje e na próxima 

segunda-feira inclui diversas atividades 
gratuitas para o público, aproveitando 

este mês de férias

n Evento: Encontro de Malabares
n Datas: Hoje e segunda, dia 25
n Hora: 19h30
n Local: Escola Livre de Circo da Funesc, em 
João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, 
n0 800, tambauzinho
n Entrada: Gratuita
n Realização: Funesc
n Informações: 3211-6225
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Todo mês de julho ele abre sua 
cancela para um rela-buxo. Mas antes 
tem o desenrolar da Feira da Fazenda. 
Uma exposição da economia nordesti-
na, com tudo o que o Semiárido pro-
duz, seja vegetal, animal ou artesanal. 
Enquanto a feira acontece, o rela-buxo 
tem seu lugar – como na famosa Feira 
de Castro, em Portugal: “Quem vai 
à Feira de Castro / e se apronta tão 
bonito ,/ não pode acabar a feira / sem 
entrar no bailarico./ Sem entrar no 
bailarico / a modos de bailação... /

A Feira de Mané tem o melhor da 
pecuária nordestina: as raças de cabras 
que ele desenvolveu 
com seu primo Ariano 
Suassuna, o gado Síndi 
que ele introduziu no 
Nordeste, o gado Gu-
zerá D – que é a cepa 
leiteira do Guzerá, que 
ele cria em Taperoá – e 
as cabras, os bodes, as 
ovelhas. 

Os primos cariri-
zeiros selecionaram, 
no Semiárido da Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí 
e adjacências, espéci-
mes qualificados, des-
cendentes das brancas 
alpinas, pardas alpinas 
(gurgueias), pretas 
retintas, marotas, 
repartidas e outras 
mais, e cruzaram essas nações com 
suas descendentes que habitam os 
sertões do Nordeste. O objetivo dessa 
cruza foi somar a rusticidade adquirida 
há séculos pelos pequenos ruminan-
tes que o colonizador trouxe para o 
Nordeste, com a sofisticação que essas 
raças adquiriram na Europa. 

E deu certo. Os pequenos rumi-
nantes se mostraram rústicos como 

O uso de vídeos para documentar incidentes entre 
cidadãos e policiais ganhou um impulso decisivo depois da 
viralização das imagens da morte de dois norte-americanos 
negros em confusos incidentes com agentes da lei. Trata-se 
de um novo padrão de conduta capaz de ter enormes reper-
cussões não apenas no que se refere ao papel dos responsá-
veis por redes sociais ou sites noticiosos mas, principalmen-
te, no  comportamento das pessoas.

Os casos dos dois norte-americanos executados por 
policiais mostrou dois tipos antagonicos de conduta pessoal. 
Enquanto a maioria dos brancos buscava motivos para 
evitar a propagação dos vídeos em redes sociais e lamen-
tava a viralização de cenas de violência, uma boa parte dos 
negros adotou a tese de que os equipamentos de filmagem e 
fotografia se tornaram uma eficiente arma de defesa contra 
arbitrariedades policiais.

A divulgação maciça de imagens mostrando como o ra-
cismo ainda impregna sociedades como a norte-americana 
e a brasileira envergonha os segmentos sociais com maior 
poder aquisitivo e onde os brancos são geralmente maioria. 
Em compensação, a visibilidade ampla geral e irrestrita 
passou a ser uma reivindicação dos setores mais pobres e 
discriminados. Começa a se tornar clara uma inversão de 
discursos em função de uma nova realidade criada pelas 
novas tecnologias de comunicação e informação.

Outro comportamento novo surgido em função das fa-
cilidades de documentação  geradas por equipamentos por-
táteis como celulares e tablets com câmeras é uma espécie 
de guerrilha visual promovida por grupos de pessoas, como 
mostrou o jornal The Washington Post, no dia 7 de julho. 
Não são vídeos feitos ao acaso por transeuntes ou motoris-
tas, mas ações planejadas com base em informações obtidas 
no sistema de rádio da polícia, como ocorreu na cidade de 
Baton Rouge, Louisiana, quando um grupo chamado Stop 
the Killing (Parem a matança) filmou a morte de Alton Ster-
ling, por um tiro disparado por um policial quando já estava 
imobilizado no chão.

Curiosamente, Stop de Killing, criado em 2001,  não 
pretende denunciar a violência policial mas sim as execu-
ções entre gangs rivais. Mas o fundador do grupo,  Arthur 
Reed, 43 anos, acha que a violência, especialmente no Sul 
dos Estados Unidos, deixou de ser um problema policial 
para se transformar num dilema social e politico. Segundo 
Reed, os negros não confiam mais no sistema legal e desco-
briram que a comunicação e a informação são mais eficien-
tes para forçar novas atitudes nos governos municipais, 
estaduais e federal, nos Estados Unidos.

As principais redes sociais, como Facebook, passaram 
a enfrentar um problema complicado que é o de determinar 
como e quando um vídeo com imagens impactantes deve ou 
não ser veiculado. Trata-se de uma linha divisória extrema-
mente tênue e fluida porque uma cena pode ser justificável 
para um grupo de pessoas e injustificável para outro. Pode 
ser vista como jornalisticamente válida em determinadas 
circunstâncias e justo o contrário noutro contexto.

A decisão de jornalistas e curadores de notícias torna-
se extremamente complexa porque seus responsáveis terão 
que enfrentar inevitáveis repercussões que circularão em 
tempo real dentro das redes gerando reações sociais que 
podem facilmente tornar-se incontroláveis.  Este não é um 
problema apenas dos norte-americanos porque nós aqui no 
Brasil também estamos expostos às mesmas circunstâncias 
e seus desdobramentos.

A rede Facebook criou uma equipe especial encarre-
gada de vigiar a circulação de mensagens de texto, áudio e 
video durante 24 horas, sete dias da semana. Mas a própria 
rede admite que é impossível uma vigilância 100% efeti-
va porque ela vai depender da informação, experiência e 
agilidade de quem for tomar a decisão de liberar ou retirar o 
vídeo, áudio ou texto.

É mais um sintoma de como aumentou extraordina-
riamente a diversidade de problemas sociais na era digital 
e como o papel dos jornalistas, bem como dos policiais e 
governantes torna-se cada dia mais complexo.

A agonia do Cabo Branco

Rela-buxo de Mané

Cronicartigo

Vivências 
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Artigo

O vídeo amador 
como arma política

Interrompo a narrativa  sobre Anayde Beiriz e assegu-
ro aos admiradores da professorinha de Cabedelo que, na 
próxima semana, voltarei com mais um capítulo sobre seu 
calvário que, em breve,  chegará ao ápice. 

Hoje me dedico a agonia do Cabo Branco. Desde o século 
passado acompanho o desmoronamento da falésia que es-
tertora sem misericórdia.  Quem visitar a Fundação Casa de 
José Américo encontrará na parede principal da mansão que 
pertenceu ao ministro, dois quadros dos pintores paraibanos 
: Luiz Pinto e Hermano José, que retratam o nosso promontó-
rio, quando na sua completude física, e doados a José Amé-
rico na conclusão de sua nova moradia. As peças datam do 
ano de 1952 e em uma delas se observa, o início da ruína do 
pontal, com a erosão marinha.   

Ouvi de um paraibano que no ano de 1932, quando o 
tenente Ernesto Geisel fora 
destacado para servir  no 
quartel do 22º Batalhão de 
Caçadores, em Cruz das Ar-
mas, em João Pessoa, que seu 
divertimento, nas manhãs 
dos domingos era visitar 
o Cabo Branco. No passeio 
contava com a companhia de 
Diógenes Chianca e  do  dr. 
Antônio  Sá, procurador da 
República e sócio da Casa 
Pena, especialista em artigos 
masculinos: sapato, sinto, 
camisa, gravata, lenço, com 
loja na Maciel Pinheiro. 

A excursão dos mosqueteiros durava um dia, desde que era 
do agrado dos companheiros saborear o peixe, pescado na hora 
e assado na brasa, por um pescador do Seixas. O transporte usa-
do, o equestre,   desde que o trio possuía essas montarias, sob 
os cuidados da cocheira de Zepequeno que cuidava dos cavalos  
sob sua guarda.  O dia corria agradável, aos  acordes de uma 
viola e o improviso de cantadores, ou ainda a conversa “mole” 
de pescador. As horas escorregavam no ritual da alegria...         

Esse passatempo predileto, dos cavaleiros na jovem 
capital com o nome de  João Pessoa, a meio século passados. 
Quarenta anos depois Ernesto Geisel, seria a maior autori-
dade do País e teve a oportunidade de mostrar seu apreço 
pela cidade que acolheu o jovem militar e fez dele secretário 
das Finanças da Paraíba, no  governo de Gratuliano de Brito, 
de 1932/34, até a vigência da nova Constituição do Estado.                                                                                                                                          
         O pontal do Cabo Branco é formado por uma rocha de 
argila que não impede seu desmoronamento, em face do 
movimento da maré cheia, que desgasta sua estrutura. Outra 
queixa recai no aquecimento global, uma lamúria ouvida 

pelos que sonham com sua permanência, como abençoada 
estampa benta de nossa praia.

Prevendo um mal maior ao hospedeiro da bússola que 
orienta os navegantes, José Américo apelou para o dever cívico 
e a compaixão de governadores do Estado na preservação do 
nosso mais importante acidente geográfico, citado nas Cartas 
de Navegação do mundo. Recorreu a João Agripino e Ernany 
Sátiro os mais credenciados junto aos governos militares.

As promessas oficiais a ele se repetiam com aparen-
te responsabilidade, porém a inexecução dos serviços de 
restauração do pontal apagou no peticionário a primeira 
virtude teologal – a fé, pois fora em vão o empenho do grupo 
em salvar a nossa ponta de terra que avança sobre o mar.                   

Desde a colonização, nos anos de 1585, que o Cabo 
Branco é referência para navegadores de longo curso e de 

pequenas embarca-
ções, onde está a Pa-
raíba.  Sua barreira é 
de origem terciária 
o que ocorre com 
as formações desse 
gênero, do Amapá 
ao Rio de Janeiro, 
portanto, modelado 
com arenitos frágeis, 
intercalados com 
rochas argilosas 
folheadas. 

As ações contra 
o cabo, “por baixo”, 
pelo fluxo impac-

tante das águas, quanto “por cima”, pela ação do homem em 
desfavor da natureza, são fatores que contribuem com igual 
intensidade para sua degradação.  Outro elemento negativo 
é a proximidade da pista de rolamento que conduz à trepida-
ção e a consequente derrubada de partes da barreira. 

Sobre seu dorso residem o Farol Cabo Branco, que 
orienta a entrada ao Porto de Cabedelo e a Estação Ciência, 
Cultura e Artes que atraem turistas, pela grandiosidade das 
construções, acrescidas da ampla visão da beira-mar onde 
as  ondas mudam de cor a cada instante.  Pode-se, também, 
contemplar o nascer do sol e da lua que são visões de beleza 
e espanto, no descortino dos visitantes.  

Lutar sem tréguas é o dever de cada paraibano.  Pode 
ser ele autoridade constituída ou o povo simples que valori-
za seu patrimônio de paisagens fascinantes.                                                                                                     

Surge, nesse instante, a esperança de união das autoridades 
paraibanas para a redenção do pontal que tem história. Nossa 
Senhora da Penha sua vizinha poderia dar uma força para a aus-
piciosa notícia de  que o Cabo Branco está fadado a viver.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

as miúnças dos nossos cercados, 
enquanto mostraram boa produção 
leiteira e ganho de peso precoce, 
presentes nas raças pirenaicas. Pois 
são originais dos pireneus, ou dos 
alpes, daí serem chamadas também 
de brancas alpinas, pardas suíças 
ou alemães, ou pardas e brancas 
sertanejas. E graúnas: as cabras 
descendentes das pretas retintas do 
Sertão cruzadas com as pretas mur-
cianas, filhas das cabras do deserto 
da Múrcia, onde morava Dulcineia 
de Toboso, musa de Dom Quixote.

Toboso não mudou nada: con-
tinua com uma rua 
só, onde repousa 
a estátua de Dom 
Quixote. Ainda não fui 
a Toboso, pois nunca 
saí do Brasil. Fico 
restrito às incursões a 
Campina e Recife, na 
rota do poeta Zé Li-
meira: “cantei um dia 
em Recife, / no oitão 
do Pronto Socorro; / 
ganhei quarenta mil 
réis, / comprei qua-
renta cachorros./ O 
ano passado eu morri, 
/ mas este ano eu não 
morro”. Quem me dá 
notícias de Toboso é 
Rosália Filizola, a pós-
doutora em diabetes. 

Se você tiver açúcar no sangue pode ir 
para ela, que ela tira o excesso. Princi-
palmente se você estiver grávida, pois 
ela fez doutorado na Espanha sobre 
diabetes na gestação.

Mas a Feira da Fazenda Carnaúbas 
não se limita à produção das Car-
naúbas. Lá se pode ver a produção de 
vários expositores. Vem gente expor de 
outros estados, até do Sul Maravilha. 

Há outros bichos em exposição. Aves 
que eu nunca vi noutro lugar. Como são 
bonitos os faisões! E os galos e gansos 
gigantes! Mas bonitas mesmas são as 
moças, lindas, gigantes, enormes, como 
as moças do Cariri. Se você tiver talento 
pode tirar uma para dançar ao som do 
conjunto pé-de-serra, acrescido de um 
baixo. O conjunto que tocou na feira 
deste fim-de-semana era muito autên-
tico. Pena que a artrose não me deixe 
mais dançar. E as hérnias de disco, e o 
Parkinson. Nem no Taperoá.

Eu ia me esquecendo do restau-
rante das Carnaúbas. Um lugar onde 
pode se comer o melhor da culinária 
nordestina. Cada ano a Feira das Car-
naúbas está maior e melhor. Esse ano 
tinha até exposição de arte e artesa-
nato. Aquele livro que escrevi – Dom 
Sertão, Dona Seca – estava lá, as moças 
folheando e comprando. Podes crer. 
E não eram só as moças da Paraíba, 
eram as moças de Pernambuco e 
Além-Pajeú. Podes crer. 

Tudo é Toboso.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

Os pequenos 
ruminantes se 
mostraram rústicos 
como as miúnças 
dos nossos 
cercados, enquanto 
mostraram boa 
produção leiteira 
e ganho de peso 
precoce

FOTOS: Reprodução/Internet
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Música

Obra infantil de Skármeta 
fala de futebol

Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O goleiro dos Andes é o título do novo livro do 
escritor chileno Antonio Skármeta. Na obra - com 
52 páginas, publicada, no Brasil, pela Editora: 
Galerinha, do Grupo Record, cujo preço é R$ 49,90 
e é traduzida por Julián Fuks - o autor, que ficou 
conhecido pelo clássico O carteiro e o poeta, já 
adaptada para o cinema, fala sobre o amor infantil 
do protagonista, o menino chamado Sílvio, de 12 
anos de idade, que se muda com o pai do Chile 
para a Argentina.

Ilustrada pelo mineiro Nelson Cruz, na nova 
obra, Skármeta  trata do futebol, uma paixão que 
ultrapassa as fronteiras de seu país de origem e 
é compartilhada por crianças e adultos na Amé-
rica do Sul. O garoto Sílvio, protagonista da tra-
ma, cruza os Andes de avião com o pai, partindo 
de Santiago até Buenos Aires, em busca de uma 
vida melhor. E, enquanto o mais velho passa seus 
dias em busca de um novo emprego, o menino 
faz amizade com outros garotos que jogam bola 
na rua. “Chileno” passa a ser seu apelido no time, 
depois de uma passagem embaraçosa. Mas, ao 
jogar como centroavante, ele, enfim, encontra o 
seu lugar: Não demora e se destaca entre seus 
companheiros, chamando a atenção de um olhei-
ro, que convoca a equipe do bairro para um jogo 
que pode mudar a vida dos garotos. Mas a pri-
meira vez em um campo profissional com traves 
de verdade vai ser bem diferente da experiência 
de jogar no campinho de barro com pedras que 
delimitam o gol.

Chileno de Antofagasta, onde nasceu em 1940, 
Antonio Skármeta - já conhecido pela extensa 
produção literária voltada para as crianças - é 
autor de romances e contos que receberam nume-
rosos prêmios e foram traduzidos para mais de 25 
idiomas. Alguns exemplos: A redação, vencedor 
do prêmio Monteiro Lobato de Melhor Tradução 
2004 da Federação Nacional do Livro Infantoju-
venil (FNLIJ), Insônia e Biscoitinho chinês, ambos 
lançados pela Editora Galerinha1957.  

Onze bandas de rock são atrações da mais 
nova edição do Festival Rock Cordel 2016 

Mídias em destaque

Em mais uma edição do Festi-
val Rock Cordel, o Centro Cultural 
Banco do Nordeste de Sousa abre 
espaço, de 19 a 23 de julho, para 
que uma série de shows que pro-
metem movimentar o município. 
Ao todo, serão 11 bandas que se 
apresentam no evento e reveren-
ciam o melhor do rock and roll do 
nosso semiárido. Os interessados 
em participar podem conferir os 
shows no Calçadão Mundinho Teo-
doro, que fica ao lado do próprio 
Centro Cultural Banco do Nordeste 
Sousa. A entrada é franca.

Com uma pitada do cordel, a 
proposta do festival é disseminar 
a cultura do rock através da pro-
dução dos roqueiros da região e 
preparar bandas locais para shows 
profissionais.

Na lista de grupos musicais com 
presenças confirmadas na pro-
gramação estão:  Cômodo Marfim 
(Juazeiro do Norte), projeto Rivera 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

(Fortaleza), Urbanoids Rock Band 
(Uiraúna), Acid Blend (Guarabira), 
Semivelhos (Juazeiro), Venomous 
Breath (Campina Grande), Subliman 
(Lagoa), La Gambiaja (João pessoa) e 
Karne Krua (Aracaju).

Dando início as apresentações, 
a primeiro banda a subir ao palco 
é a então chamada Anarquia Orga-
nizada, formada em maio de 2012. 
Responsável por abrir o festival hoje, 
o grupo faz show às 19h, no Calçadão 
Mundinho Teodoro, com a promessa 
de surpreender o público. A banda 
expõe, através do punk rock, críticas 
aos sistemas político-sociais que 
censuram, repreendem e oprimem 
as minorias. 

Os componentes da banda, 
Georgin Matheus (guitarra e vocal 
de apoio), petrucio Calixto (bateria), 
Vinicius Sobreira (contra-baixo e 
vocal de apoio) e Felipe Aborige 
(vocal), já estão na estrada musical 
há um bom tempo e com isso já 

possuem dois álbuns lançados e um 
DVD. 

Sendo conhecidos ainda como 
Jovens poetas, a banda é inspirada 
em grupos musicais como  projeto 
Enxofre, Subversivos, Ratos de po-
rão, Rephugos,  entre outras.

Ainda na mesma noite, a banda 
intitulada Conspiração Apocalipse 
sobe ao palco para se apresentar ao 
público. A “Conspiração”, conside-
rada a primeira banda de rock do 
interior da paraíba, terá a presença 
do  líder, Gilberto Álvares, que está 
na estrada com seu grupo há aproxi-
madamente 30 anos.
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Banda “Conspiração Apocalípse”, da cidade de Cajazeiras, integra a programação da primeira noite do festival na cidade de Sousa

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. 

n Festival Rock Cordel Sousa

n Quando: hoje, mas as apresentações seguem 

até o próximo sábado (23)

n Onde: Calçadão Mundinho Teodoro

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca

Serviço
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Livro para a vida
Livro “Drogadição e Redução de Danos” traz novo olhar sobre

a saúde, as doenças e os cuidados no tratamento químico

Sesc inicia hoje mostra de filmes em 
homenagem ao cineasta Orson Welles
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Agosto combina com literatura, e não poden-
do ser diferente foi divulgada hoje a programação 
do projeto Agosto das Letras edição 2016, que 
acontece no Espaço Cultural anualmente. Prome-
tendo movimentar a cena literária na capital, o 
evento acontece entre os dias 11 e 14 de agosto. 
Além das atividades corriqueiras, o evento conta-
rá ainda com uma programação paralela que irá 
explorar o cinema, música, dança e teatro. Uma 
novidade é que, este ano, o evento contará com 
quadrinistas e desenhistas de várias partes do 
Brasil, inclusive São Paulo e Rio Grande do Sul. A 
entrada é franca. 

É importante lembrar que, como o even-
to acontece durante quatro dias os horários 
das atividades são divergente umas das outras. 
Então, o público interessado em comparecer a 
determinada atividade pode conferir a progra-
mação completa pelo site Agostodasletras.tumblr.
com/2016programacao. 

Para se ter ideia da amplitude da atividade, 
somente o ‘Quadrinhos Intuados’, evento dentro 
do projeto Agosto das Letras, terá profissionais 
da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas, Piauí, Maranhão e Bahia. 

Portanto, além do evento principal, para essa 
nova edição foram agregados outros projetos como 
o 2º Encontro Regional Sobre Histórias em Qua-
drinhos, que será realizando de 12 a 14 de agosto. 
Também trazendo uma programação variada, 
os quadrinistas e admiradores das revistas preto 
e branco que participarem do encontro regio-
nal poderão conferir as oficinas, palestras, feiras, 
lançamentos de livros,  mesas-redondas, contação 
de histórias para crianças entre outras atividades de 
interação com público, escritores e editoras, volta-
das aos variados segmentos da área.

Algo também importante a ser destacado 
nesta edição é que, o espaço será disponível para 
participação das escolas públicas e particulares, 
que  poderão adquirir estandes e apresentar seus 

projetos literários durante o evento. Ainda podem 
alugar estandes editoras, livrarias, papelarias, colé-
gios e faculdades. Para maiores informações sobre 
o evento e locação dos estandes da feira entre em 
contato pelo e mail: festivaldeleitura@gmail.com 
e/ou fone: (83) 3211.6220.

Continuando a temática dos quadrinhos, o Espa-
ço Cultural está com inscrições abertas para o concur-
so Novos Ilustradores Paraibanos – Prêmio Reinações. 
A iniciativa faz parte das atrações da edição de 2016 
do Agosto das Letras. Os interessados têm até 20 de 
julho para se inscrever gratuitamente.

O nome do concurso é uma homenagem 
à obra homônima de Monteiro Lobato. O 
regulamento apresenta um trecho do livro 
que deve ser usado como inspiração para os 
concorrentes. A seleção é aberta a ilustradores 
paraibanos ou residentes na Paraíba que não 
possuam livro publicado e tenham idade acima 
de 18 anos.

Para se inscrever online, os interessados 
devem preencher o formulário e enviar junto 
com seu material para o e-mail festivaldeleitu-
ra@gmail.com. O edital está disponível online 
(http://funesc.pb.gov.br/editais/concurso_no-
vos_ilustradores.pdf).

É possível participar com até duas ilus-
trações sobre o trecho do livro “Reinações de 
Narizinho” que consta no Anexo II do edital. 
O arquivo não deve exceder 10 MB, formato 
JPEG, 300dpi, A3 (paisagem ou retrato). Cada 
arquivo precisa ser nomeado com o nome do 
ilustrador e nome do concurso em seguida 
(nome do ilustrador / prêmio reinações 2016). 

Após inscrição, o julgamento será feito em 
duas etapas. Na primeira serão escolhidos dez 
finalistas que participarão da Mostra de Ilustração 
da Paraíba e serão divulgados na mídia no dia 4 
de agosto. A segunda fase consiste na escolha dos 
vencedores dos três primeiros lugares que serão 
divulgados na abertura da Mostra. (L. S.)

m manual de 
tratamento 
para a droga-
dição e uma 
quebra de 
paradigmas”. 
É assim que 
os autores 

Marileide Teixeira, Ricardo Ferreira 
Guedes, Leonila Maria e Zenóbio Da-
másio definem o livro intitulado “Dro-
gadição e Redução de Danos – uma 
visão biopsicossocial no tratamento 
da dependência química” que será 
lançado hoje. A obra literária, que 
retrata um novo avanço nos estudos 
de caso sobre os motivos que levam 
os estudantes universitários a usarem 
drogas ilícitas, propõe a sociedade 
obter uma nova visão sobre os possí-
veis tratamentos para dependentes 
químicos. O lançamento acontece, às 
10h no Centro  de Atenção Psicosso-
cial – Álcool e Drogas (Caps A d-III), 
localizado na Sinésio Guimarães, 163 
– Torre. A entrada é gratuita.

Dividido em quatro capítulos e 
composto por 133 páginas, o livro 
traz em sua estrutura títulos como 
“O benefício da arte educação na re-
dução de danos”, “Atividade física na 
redução de danos: um caminho em 
busca do prazer de viver sem o uso e 
abuso das drogas”, entre outros. 

A obra se iniciou com o estudo 
quantitativo e exploratório a partir da 
análise documental nos prontuários 
dos estudantes universitários que es-
tão ou estiveram em tratamento para 
dependência química no Capsad-III.  
Foram analisados 50 prontuários de 
pacientes com idade de 18 e 58 anos.

Com base nesses estudos, foram 
desenvolvidas estratégias únicas às 

Lucas Silva 
Especial para A União

FOTO: Evandro Pereira
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Ricardo Ferreira Guedes e Marileide Teixeira (dois dos autores) exibem a produção literária que será lançada hoje

Cineasta estadunidense Orson Welles

quais se adequam a cada indivíduo. 
Todas as experiências realizadas e 
descritas no livro comprovam que 
é possível ter uma forma exclusiva 
de tratamento ao qual o dependente 
pode levar uma vida normal.

“O que vemos nos tratamentos 
são os indivíduos se encaixarem no 
processo apresentado pela instituição 
ao qual eles procuram, mas nós fize-
mos diferente e queremos mostrar 
que é possível o paciente ter a sua 
própria rotina”, disse o educador e 
também autor Ricardo Ferreira. 

Ao iniciar a leitura, o leitor irá 
se deparar primeiramente com 
uma contextualização sobre o tema 
tratado no livro. A exemplo disso, a 
autora e diretora do Caps Marileide 
Teixeira, discorre um parágrafo sobre 
a história da humanidade, em vários 
contextos, sejam em rituais, comemo-
rações, cultos religiosos, alívio da dor, 
prazer, entre outros. 

Proposta
“Cada época tem suas especifi-

cidades próprias, já que o consumo 
condiciona e é condicionado pelos 
costumes nela encontrados, poden-
do-se dizer que hoje as drogas lícitas 
e ilícitas permeiam a cultura da ado-
lescência à velhice”, afirma Marileide 
no livro.  

Para Marileide, o que a levou a 
entrar nessa empreitada foi à preocu-
pação em detectar o uso e abuso de 
álcool e outras drogas em estudantes 
universitários, que na verdade ocorre 
pelo fato de muitos desses procura-
rem ajuda no Caps, abrindo prontuá-
rios e fazendo triagem para iniciar o 
tratamento. 

“Outro fato que me chamou 
atenção é que, outros estudantes são 
de outras regiões que vieram para a 
capital por terem sido aprovados no 

Dois filmes abrem, hoje, a “Mos-
tra Mr. Faker – Orson Welles e a Au-
toria na Indústria do Cinema”, que o 
Projeto CineSesc do Serviço Social do 
Comércio - Regional Paraíba - realiza, 
em parceria com o Departamento Na-
cional da instituição, na unidade Cen-
tro da entidade, localizada em João 
Pessoa, até esta sexta-feira, dia 22. 
Durante este período estarão sendo 
exibidos, no total, 11 filmes do saudo-
so cineasta norte-americano (1915 - 
1985). A primeira sessão acontece às 
15h, com A Marca da Maldade (Touch 
of Evil), e a segunda é McBeth, a partir 
das 19h, quando o público também 
poderá participar de debate com os 
críticos especializados Renato Félix e 
Audaci Júnior, ambos convidados pela 
organização do evento. Os inscritos 
no evento que comparecerem a, pelo 
menos, 80% da programação recebe-
rão certificados.

Ambos filmes que serão exibidos 
hoje são dirigidos por Orson Welles. 
Produção de 1958 e com 1h35min 
de duração, a trama de A Marca da 
Maldade mostra que, ao investigar 
um assassinato, Ramon Miguel 
Vargas (Charlton Heston), um chefe 
de polícia mexicano em lua-de-mel 
em uma pequena cidade da fronteira 
dos Estados Unidos com o México, 
entra em choque com Hank Quinlan 
(Orson Welles), um corrupto detetive 
americano que utiliza qualquer meio 
para deter o poder. A segunda sessão 
será com McBeth, longa-metragem 
(1h32min) de 1948 que é adaptação 
da peça teatral homônima do drama-
turgo inglês William Shakespeare. O 
próprio Orson Welles, que interpreta 
o personagem título, encontra-se com 

“U
vestibular, por esse motivo, muitos 
deles passam a morar sozinhos ou 
dividem quartos e essa realidade 
leva-os a ter que enfrentar situações 
novas, agir com autonomia e criar 
e respeitar seus próprios limites. 
Essas mudanças geram dificuldades e 
estresse, somado a forma de sociali-
zação que ocorre nas universidades 
através de festas, os deixa mais expos-
tos ao consumo de drogas em geral”, 
explicou em detalhes a diretora do 
Capsad-III Marileide Teixeira. 

Após apresentação da proposta, 
quem continuar a leitura verá que é 
explorado detalhadamente conceitos 
e caminhos que provem o fácil enten-
dimento e como as pessoas podem, 
diante de uma realidade atual, tomar 
alguma iniciativa sobre o tratamento 
químico. 

Um capítulo interessante e que 
pode despertar o interesse do público 
é a enumeração dos princípios de tra-

tamento eficaz. Nele são topificados 
13 passos contando desde a entrada 
do paciente no tratamento até o seu 
desenrolar com a superação das eta-
pas encontradas.

“Queríamos fazer com que o livro 
fosse realmente um manual, porque 
dessa forma quem lê-lo verá que não 
existe bicho de sete cabeças quando o 
assunto é tratamento da dependência 
química”, comentou Ricardo Ferreira 
Guedes.

Um ponto importante a se 
destacar na construção do livro é 
que, um dos instrumentos utilizados 
para a construção de suas estratégias 
foram a realização de oficinas como, 
por exemplo, teatro, música, dança e 
outras. 

Ricardo Ferreira Guedes 
destaca em seu capítulo chamado 
“A psicodinâmica do Teatro como 
processo terapêutico no tratamen-
to da dependência química” que, a 

atividade com o teatro e a lucidez no 
tratamento da dependência química 
exerce uma função estratégica den-
tro do Caps, porque se fundamenta 
no princípio da tolerância e respeito 
às escolhas individuais, contribuin-
do para gerar informações ade-
quadas sobre práticas seguras em 
saúde.

Ao concluir a leitura, é perceptí-
vel enxergar que é grande o número 
de estudantes universitários que faz 
uso ou abusa de drogas em geral, 
e que em sua maioria teve seu pri-
meiro contato com as drogas ilícitas 
dentro do próprio campo universi-
tário, o que nos deixa de certa forma 
a indagar, entretanto, é preciso 
traçar com os usuários, familiares e 
os dispositivos da rede, estratégias 
de redução de danos sociais e saúde, 
ajudando assim, a resgatar sua po-
tencialidade e identidade, roubada 
muitas vezes pelas drogas. 

três bruxas, as quais fazem a seguinte 
previsão: ele se tornará arquiduque 
e, em seguida, rei. Acreditando na 
profecia, após o atual arquiduque de 
Cawdor ser preso e o ducado conce-
dido a ele, Macbeth conta a história 
a sua esposa (Jeanette Nolan) e os 
dois passam a tramar a morte do Rei 
Duncan.

O objetivo da Mostra - cuja 
programação, de cunhos histórico e 
documental, é abrangente - é oferecer 
um amplo panorama do multiface-
tado homem da comunicação e do 
cinema que foi Orson Welles, pro-
piciando a viabilização, ao público, 
o acesso a filmes raros e aclamados 
pela crítica e, também, promover o 
debate - que ocorrerá sempre durante 
as sessões noturnas - sobre a indús-
tria do cinema. A programação do 
evento - realizado em parceria com o 
Departamento Nacional do Sesc - ain-
da inclui os seguintes filmes: Cidadão 
Kane, Soberba, O Estranho, A Dama 
de Shanghai, Grilhões do Passado, 
Verdades e Mentiras, O Processo, 
Falstaff – O Toque da meia noite e 
Dom Quixote.  

Agosto das Letras 2016 vai movimentar a 
cena literária da capital no próximo mês



Tentativa de golpe na 
Turquia acaba com 30
governadores detidos
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Ministro ameaça cortar recursos

O ministro da Saúde, 
Ricardo Barros afirmou 
nessa segunda-feira que 
estuda cortar o repasse fe-
deral dos municípios que 
não transmitirem todas as 
informações relativas ao 
atendimento em seus sis-
temas de saúde pela plata-
forma Datasus. A proposta 
pode atingir não só os re-
cursos de investimento ou 
adicionais, mas também 
o custeio dos hospitais e 
demais equipamentos nas 
cidades.

“Falta motivar esses 
municípios e prestadores 
a fornecerem a informa-
ção. O software do Data-
sus é gratuito, é só baixar 
e implementar. É preciso 
fazer entender a impor-
tância da informação. 
Muitas vezes não recebe-
mos a informação, porque 
não interessa às pessoas 

mostrar o que está acon-
tecendo”, disse. 

A ideia é atrelar as in-
formações sobre o número 
de atendimentos, procedi-
mentos realizados e postos 
oferecidos. Dependendo do 
porcentual de dados dispo-
níveis, pode haver ou não 
corte nos recursos. 

Segundo o ministro, 
isto já é realizado hoje pe-
los tribunais de contas nas 
cidades, ações que agora 
devem ser estendidas ao 
ministério. 

A medida foi anunciada 
em meio a um esforço do 
ministro do governo interi-
no em otimizar os recursos 
da pasta. O ministério tam-
bém anunciou recentemen-
te que pretende “afrouxar” 
a cesta básica mínima de 
serviços oferecidos pelos 
planos de saúde, possibili-
tando a criação de “planos 
populares”, com cobertura 
restrita ao atendimento am-
bulatorial. De acordo com a 
pasta, projeções apontam 
que a mudança poderia ge-
rar um acréscimo anual de 
R$ 20 bilhões na área.

Munícipios podem ficar sem 
verbas se não enviarem 
dados sobre atendimento

falTa TRaNSPaRÊNCIa Na Saúde
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Luiz Fernando Toledo
Da Agência Estado

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que estuda cortar repasse federal para municípios que não prestarem informações

Yara aquino
Da Agência Brasil

As Forças Armadas vão 
prestar novamente apoio lo-
gístico para a realização das 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O 
apoio para a Operação Enem 
2016 foi solicitado pelo Mi-
nistério da Educação, visan-
do garantir a segurança no 
armazenamento das provas.

A participação das For-
ças Armadas foi oficializada 
com a publicação de por-
taria na edição de ontem 
do Diário Oficial da União. 
Desde 2009, os Ministérios 
da Educação e da Defesa tra-
balham em parceria para as-
segurar que os exames não 
cheguem a mãos indevidas 

ou sejam utilizados de for-
ma criminosa.

As provas do Enem de 
2016 serão aplicadas nos 
dias 5 e 6 de novembro. A 
nota do exame é usada na 
seleção para vagas em insti-
tuições públicas, por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) e bolsas na educação 
superior privada, pelo Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni).

O resultado do exame 
também é requisito para 
receber o benefício do Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies) e participar do 
Programa Ciência sem Fron-
teiras. Para pessoas maiores 
de 18 anos, o Enem pode ser 
usado como certificação do 
Ensino Médio.

O Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP) 
determinou ontem a retirada 
de 12,5 minutos do tempo de 
televisão do PT em inserções 
a que o partido teria direito 
nos próximos semestres. Em 
julgamento, o tribunal enten-
deu que o diretório estadual 
do PT de São Paulo não cum-
priu as regras estabelecidas 
para a propaganda partidária 
gratuita no primeiro semestre 
deste ano. Ainda cabe recurso 
da decisão.

O relator do processo, de-
sembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin, considerou 
que houve desvirtuamento 
da propaganda político-par-

tidária quando o PT destinou 
seu tempo na televisão à defe-
sa política de um filiado – no 
caso, o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva – o que não 
caberia à propaganda gratuita. 
O entendimento de Padin foi 
seguido pelo tribunal. 

Segundo o TRE-SP, a Lei 
nº 9.096/95 estabelece que 
a propaganda gratuita deve: 
“Difundir os programas par-
tidários; transmitir men-
sagens aos filiados sobre a 
execução do programa parti-
dário, dos eventos com estes 
relacionados e das ativida-
des congressuais do partido; 
divulgar a posição do partido 
em relação a temas político-
-comunitários; promover e 
difundir a participação polí-
tica feminina”.

Forças Armadas farão 
a segurança do Enem

TRE reduz o tempo 
de propaganda do PT

aPOIO lOGÍSTICO

SÃO PaUlO

felipe Pontes 
Da Agência Brasil

O novo presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), revogou a prorroga-
ção da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais - 
Carf - por 60 dias, em um de seus 
primeiros atos, logo após ter sido 
eleito dia 15 último.

De acordo com o despacho 
assinado dia 15, a CPI terá ago-
ra 26 dias corridos, a contar do 
dia 17 de julho, para concluir os 
trabalhos. A prorrogação por 60 
dias havia sido aprovada por co-
missão especial e assinada pelo 

ex-presidente interino da Câma-
ra, Waldir Maranhão (PP-MA), 
três dias antes.

A CPI do Carf investiga de-
núncias de favorecimento a em-
presas em julgamentos no Con-
selho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), órgão do Ministério 
da Fazenda que é a última ins-
tância recursal contra cobranças 
tributárias.

Na semana passada, o rela-
tor da CPI, deputado João Carlos 
Bacelar (PR-BA), justificou a ne-
cessidade da prorrogação pela 
dificuldade em convocar teste-
munhas. “Não trouxemos aqui 
vários atores, inclusive benefi-
ciários econômicos do esquema”, 

disse. Entre as companhias inves-
tigadas estão grandes bancos, si-
derúrgicas e montadoras de veí-
culos. Segundo investigações da 
Polícia Federal, os empresários 
pagavam propinas a intermediá-
rios para que intercedessem jun-
to a conselheiros do Carf. Os re-
sultados fraudados são tratados 
pela Polícia Federal como sone-
gação fiscal.

Para o deputado Ivan Va-
lente (PSOL-SP), que integra a 
comissão, isso [a revogação da 
prorrogação] significa, “na práti-
ca, o fim da CPI do Carf... Ou seja, 
a corrupção que a sociedade tan-
to espera combater, nesse caso, 
pode sair ilesa”.

Rodrigo Maia reduz prorrogação de 
CPI que investiga fraude no Carf

ReVOGadO aTO de MaRaNHÃO

andré Richter 
Da Agência Brasil

O juiz federal Ricardo 
Soares Leite atendeu ao 
pedido da defesa do ex- 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e determinou a re-
distribuição do inquérito 
em que o ex-presidente e 
o ex-senador Delcídio do 
Amaral são acusados de 
tentar impedir o ex-diretor 
da Área Internacional da 
Petrobras, Nestor Cerveró, 
de assinar acordo de dela-
ção premiada com a força-
-tarefa de investigadores 
da Operação Lava Jato. Em 

decisão assinada na sexta-
-feira (15), o juiz entendeu 
que o inquérito não de-
veria ter sido distribuído 
para a 10ª Vara Federal 
no Distrito Federal, onde 
ele atua, especializada em 
lavagem de dinheiro, pelo 
fato de o processo tratar-
-se de suposto crime de 
embaraço a investigação 
penal. 

A decisão de Leite foi 
motivada por uma petição 
na qual a defesa de Lula 
contestava a distribuição 
do inquérito para a 10ª 
Vara Federal. De acordo 
com os advogados do ex-

presidente, o inquérito 
deveria ser distribuído li-
vremente, porque houve 
um erro na classificação 
do processo, que foi envia-
do ao magistrado por ter 
sido identificado pelo tri-
bunal como crime de lava-
gem ou ocultação de bens 
direitos e valores.

No dia 24 de junho, 
o ministro Teori Zavas-
cki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), remeteu 
o processo para a Justiça 
Federal em Brasília por 
entender que a suposta 
tentativa de embaraçar as 
investigações ocorreu na 

capital federal. Além dis-
so, nenhum dos envolvi-
dos tem foro privilegiado 
na Corte. O processo che-
gou à Justiça Federal em 
Brasília no dia 12 de julho

Juiz recusa relatoria de inquérito 
sobre Lula e Delcídio do Amaral

PedIdO da defeSa

A defesa 
de Lula
contestou a 
distribuição do 
inquérito para a 
10ª Vara Federal 
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Camila Boehm
Da Agência Brasil



As mudanças nas nor-
mas de inspeção de bagagens 
e revista de passageiros nos 
aeroportos brasileiros imple-
mentadas a partir de hoje (18) 
alteraram a rotina dos voos 
domésticos e geraram filas nas 
áreas de embarque de várias 
cidades na manhã de ontem.

Após o registro de longas 
filas nos aeroportos do País 
provocadas pela intensifica-
ção nas medidas de inspeção, 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) recomendou que 
os passageiros cheguem aos 
aeroportos duas horas antes 
do horário previsto para o voo.

As novas determina-
ções da Anac para aumentar 
a segurança dos passageiros 
incluem revistas aleatórias 
e retirada de equipamentos 
eletrônicos das bagagens de 
mãos e líquidos em voos do-
mésticos.

Passageira assídua nos 
aeroportos do País, a bloguei-
ra Amanda Guimarães, 28 
anos, estranhou a rotina de 
checagem na hora do raio-x, 
quando embarcou no Aero-
porto Salgado Filho, em Porto 
Alegre, para o Rio de Janei-
ro. “A fila estava demorada, 
porque pediram a todos para 
abrir as malas. Acho que atra-
sou alguns voos por conta dis-
so”, disse Amanda.

O engenheiro de teleco-
municações Felipe de Andra-
de Toneti, 31 anos, também 
enfrentou fila no Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, na 
hora de embarcar.

“Havia uma fila de 300 
metros. Eles informaram que 
era por causa do pente fino 
devido as Olimpíadas. Houve 
um grande transtorno, porque 
pessoas tinham chegado meia 
hora antes, porque tinham fei-
to o check-in em casa e podiam 
perder o voo. Também causou 
atrasos em muitos voos. Minha 
bolsa teve de ir e voltar duas 
vezes [no raio-x], por causa do 
laptop e dos medicamentos, 
Foi um processo diferente do 
comum”, afirmou Felipe.

Para a estudante Dayane 
Souza Lopes, 20 anos, a revis-
ta foi rígida no Aeroporto de 
Curitiba, onde ela pegou um 

A Agência Nacional justifica 
os atrasos em nome da 
segurança para a Rio 2016

FOTO: Reprodução/Internet

Após dia caótico, Anac pede que 
passageiro chegue 2 horas antes
Flávia Villela
Repórter da Agência Brasil

voo para o Rio de Janeiro. “Pe-
diram para a tirar a bota, por-
que, quando passei, no raio-x 
apitou. Quem tinha laptop es-
tavam pedindo para tirar da 
bolsa. Apesar disso, até que a 
fila andou rápido, cerca de uns 
20 minutos”,  acrescentou.

A Anac orienta os passa-

geiros de voos domésticos que 
cheguem ao aeroporto mais 
cedo, com pelo menos uma 
hora e meia ou duas horas de 
antecedência e, no caso de 
voos internacionais, com três 
horas de antecedência.

Hoje, as forças de segu-
rança e defesa realizam trei-

namento integrado de enfren-
tamento a ameaças externas 
no Galeão/Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim. O objetivo é 
colocar em prática o planeja-
mento e as ações de resposta 
em um cenário crítico visando 
os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016.

A prefeitura do Rio de Janeiro 
começou a implantar hoje (18) res-
trições e alterações em vias da cida-
de, com o objetivo de melhorar o 
trânsito durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 e facilitar o 
deslocamento de delegações. A cir-
culação para caminhões, por exem-
plo, ficou mais restrita em vias como 
a Avenida Brasil.

Os caminhões estão proibidos de 
circular das 6h às 10h e das 17h às 21h, 
nos dias úteis, na Avenida Brasil, entre 
Realengo e a Avenida Francisco Bica-
lho. Também há restrição da circulação 
de caminhões em várias ruas do Centro 
e das Zonas Sul, Norte e Oeste.

No Centro e Zona Sul, a circulação 
nessas ruas determinadas está proibida 
nos dias úteis das 6h às 21h, e aos sá-
bados, das 6h às 14h. Nas Zonas Norte 
e oeste, a proibição vai das 6h às 11h e 
das 17h às 21h nos dias úteis e das 6h 
às 14h, nos sábados.

As restrições nessas vias já existem, 
mas a prefeitura ampliou o horário da 
proibição de circulação em algumas 
dessas áreas. A multa é de R$ 1.500 
para quem desrespeitar as restrições.

Para os veículos individuais de pas-
seio também há restrições. A partir de 
hoje, volta a valer a proibição de cir-
culação nas faixas seletivas da Avenida 
Brasil. Agora, em vez de uma faixa, há 
duas seletivas em cada sentido da via. 
A infração é gravíssima e a multa tem 
o valor de R$ 191.

O acesso à Ilha do Fundão está 
permitido apenas a usuários da cidade 
universitária e à família olímpica, na 
parte da tarde, a partir de hoje. A Pon-
te do Saber também ficará fechada, 
nos dias úteis, das 6h às 15h.

Na Linha Amarela, a restrição do 
tráfego de caminhões começa na pró-
xima segunda-feira (25). Esses veícu-
los estarão proibidos de circular das 
6h às 11h e das 17h às 21h, nos dias 
úteis, e das 6h às 14h, nos sábados. O 
funcionamento da faixa reversível no 
horário da manhã será cancelado.

De 25 de julho a 22 de agosto, nos 
dias úteis, alguns acessos para a Linha 
Amarela ficarão fechados no horário 
manhã (6h às 10h) no sentido Fundão 
(1A, 2, 3, 4 e 4A). Já o acesso 8, no sen-
tido Barra ficará fechado das 15h às 
21h, também nos dias úteis.

Saiba mais sobre as restrições e 
modificações no trânsito das vias do 
Rio de Janeiro, no site da prefeitura.

Começaram mudanças e restrições 

Nos principais aeroportos brasileiros, o cenário foi de filas imensas nos embarques domésticos

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil 

O Ministério das Rela-
ções Exteriores confirmou 
ontem (18) a morte de uma 
brasileira durante atenta-
do em Nice, na França, na 
semana passada. A carioca 
Elizabeth Cristina de Assis 
Ribeiro estava desapareci-
da desde a noite da última 
quinta-feira (14), quando o 
motorista de um caminhão 
avançou contra a multidão 
que comemorava a Queda da 
Bastilha, a Avenida Prome-
nade des Anglais.

A filha mais velha da 
brasileira, Kayla, nascida na 
Suíça, teve a morte confirma-
da pelo consulado suíço em 

Nice na sexta-feira (15), se-
gundo a família. A mãe de Eli-
zabeth, Inês Gyger, publicou 
em sua página no Facebook 
fotos e dizeres em homena-
gem à filha e à neta. “Aqui 
termina a última página do 
livro da vida. Descansem em 
paz. Vocês estão juntas”, dizia 
um dos posts.

Inês mora em Orbe, na 
Suíça. Segundo ela, talvez 
esse ataque sirva de lição 
para que outros não ocor-
ram. “Já escutei pessoas que 
moram aqui [na França] e 
dizem que têm medo de sair 
de casa”, contou Inês em en-
trevista ao vivo à Globonews. 

Candidatos em lista de 
espera do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
têm até hoje, 19, para compa-
recer às respectivas institui-
ções de ensino para a qual se 
candidataram e apresentar a 
documentação que comprova 
as informações prestadas na 
inscrição.

O ProUni seleciona estu-
dantes para receber bolsas de 
estudo em instituições particu-
lades de Ensino Superior com 
base na nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 
São ofertadas, neste segun-
do semestre, 125.442 bolsas 
- 57.092 integrais e 68.350 

parciais, de 50% - em 22.967 
cursos de 901 instituições de 
Ensino Superior.

A lista de espera do Prouni 
estará à disposição das insti-
tuições com a classificação dos 
estudantes por curso e turno, 
segundo as notas obtidas no 
Enem de 2015. A lista será usa-
da na convocação de candidatos 
para preenchimento de bolsas 
eventualmente não ocupadas 
nas duas chamadas regulares.

Para integrar a lista de es-
pera, os candidatos tiveram que 
confirmar a inscrição até o últi-
mo dia 11. A relação dos candi-
datos participantes da lista foi 
divulgada no dia 14. 

Ministério confirma 
morte de brasileira

ProUni espera até hoje 
entrega de documentos

ATENTADO EM NICE CANDIDATOS EM LISTA 

Érico Veríssimo escreveu e publicou 
Caminhos Cruzados em 1935, período 
especialmente conturbado na sociedade 
brasileira. O romance foi considerado comunista 
e subversivo.

Romance urbano, Caminhos Cruzados conta 
uma história coletiva, mostrando a sociedade 
brasileira de forma crítica, contrastando a 
riqueza e a pobreza, ressaltando os problemas 
para cada camada social. Érico retrata uma 
cidade inteira, compondo murais através de suas 
descrições. Destaca a miséria, a opressão social e 
a hipocrisia.

Nas palavras do próprio Érico, em prefácio 
ao livro em 1964, “Caminhos Cruzados é um 
livro de protesto que marca a inconformidade do 
romancista ante as desigualdades, injustiças e 
absurdos da sociedade burguesa”.

A vida é uma luta. Não é fácil a construção 
da democracia. Estamos em 2016 e, mais uma 
vez, depois de um período de alargamento 
democrático, de políticas públicas com 
participação social, assistimos ao desmonte das 
políticas públicas, à desconstrução de direitos 
conquistados a duras penas, à volta da máxima 
neoliberal, `Estado mínimo, Mercado livre e 
absoluto`.

Laura Carvalho (Folha de São Paulo, 
14.07.16) comenta a frase do ministro da 
Fazenda, Henrique Meireles, resumindo a política 
econômica do governo interino e golpista: 
“O Plano A é o controle de despesas, o B é 
privatização, e o C, aumento de imposto.”Laura 
Carvalho transporta isso para a vida doméstica, 
imaginando “uma família para a qual, diante da 
crise, a primeira opção fosse cortar a escola das 
crianças, diminuir a ida ao pediatra ou eliminar 
os remédios dos avós. Depois, o Plano B: vender a 
geladeira, o sofá e o piano. E só depois convencer 
o filho mais velho a abrir mão do carro zero Km e 
ajudar um pouco em casa”.

É o que está em jogo de novo neste momento 
no Brasil. O governo e as políticas são a favor 
de quem, beneficiam quem? Será, mais uma 
vez, o andar de cima, o rentismo quem, em 
vez de investir no desenvolvimento do Brasil, 
em distribuição de renda, em políticas a favor 
do povo trabalhador, põe seus não poucos 
excedentes no exterior, lixando-se para quem 
sua e trabalha e constrói no cotidiano este país-
continente?

Ou as políticas, como têm sido nos últimos 
governos, e o objetivo são o desenvolvimento 
nacional, o emprego, a casa, a agricultura 
familiar, a saúde e educação para todos? São a 
construção coletiva e participativa, a consciência 
de quem acredita que é de baixo para cima que as 
coisas e a política devem ser e acontecer?

É o que está em jogo quando as mobilizações 
nas ruas, os protestos dizem que o impeachment 
da presidenta Dilma é golpe, que as instituições 
democráticas estão em perigo, assim como a 
soberania nacional.

Como escrevia Érico Veríssimo em 
1935, o protesto e a inconformidade ante 
as desigualdades, injustiças e absurdos da 
sociedade burguesa continuam, além de 
urgentes, mais que necessários. O escritor, o 
intelectual, ninguém pode calar-se, esconder-se 
atrás das cortinas, fechar-se ante a insensatez, a 
corrupção, o desmonte do Estado, a entrega de 
uma riqueza como o pré-sal.

A sabedoria do povo que, ao longo do 
tempo e da história, e especialmente nas últimas 
décadas, se organizou e se organiza na luta por 
direitos não deixará que as poucas conquistas 
sejam eliminadas ou perdidas. A consciência 
popular não permitirá recuos, direitos a menos, 
destruição da democracia. E haverá de obrigar o 
filho mais velho a vender o carro zero Km e ser 
solidário com a família.

São as tarefas estratégicas deste momento 
de `caminhos cruzados` da sociedade brasileira. 
Não é pouco, mas também não é demais para 
quem acredita na força popular e na democracia. 
(Reproduzido de adital.com.br)

Caminhos Cruzados

NACIONAL
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Tentativa de golpe na Turquia acaba
com a detenção de 30 governadores
Foram detidos ainda 7.899 
policiais e afastados 50 
servidores de alto escalão

Trinta governadores e 
7.899 policiais foram deti-
dos depois da tentativa de 
golpe na Turquia, informou 
o Ministério do Interior do 
país. Pelo menos 50 fun-
cionários de alto escalão 
também foram afastados de 
seus cargos.

Anteriormente, a mídia 
turca anunciou que a Corte 
nacional decidiu prender 
41 dos 103 generais e almi-
rantes detidos por tentativa 
de golpe.

Ontem, um homem que 
vestia uniforme militar foi 
morto pela polícia turca de-
pois que abriu fogo diante 
do tribunal de Ancara nessa 
segunda-feira, três dias de-
pois que o governo de Recep 
Tayyip Erdogan repeliu uma 
tentativa de golpe de Estado 
do Exército.

O incidente ocorreu no 
tribunal, no momento em que 
27 generais e almirantes de-
tidos pelo golpe prestavam 
depoimento, entre eles Akin 
Ozturk, considerado um dos 
principais estrategistas da 
tentativa de assumir o poder. 
Ele foi comandante da Força 
Aérea turca de 2013 a 2015 e 
é próximo do clérigo islâmico 
Fethullah Gullen, que vive em 
exílio nos Estados Unidos e te-
ria ajudado a articular o golpe.

De acordo com a impren-
sa turca, os 27 oficiais detidos 
representam quase um terço 
dos generais do país. Além 
deles, o governo de Erdogan 

suspendeu o mandato de 30 
prefeitos, do total de 81. 

Mortos
Também ontem o primei-

ro-ministro da Turquia, Binali 
Yildirim, informou que subiu 
para 313 o número de mortos 
e para 1.491 o de feridos nos 
combates relacionados à ten-
tativa de golpe.

De acordo com o minis-
tro da Justiça turco, Bekir 
Bozdag, após o fracasso do 
golpe, cerca de 6 mil pessoas 
foram presas.

Durante a noite, os en-
volvidos no golpe atacaram 
uma série de instalações em 
Ancara, inclusive o prédio 
do Estado-Maior, as sedes da 
polícia, do Ministério do In-
terior e o Parlamento.

Depois do apelo do pre-
sidente do país, Recep Tayyip 
Erdogan, as ruas das princi-
pais cidades da Turquia fo-
ram tomadas por milhares 
de pessoas contrárias ao gol-
pe militar.

Confissão
O ex-comandante da Força 

Aérea da Turquia, Akin Öztürk, 
confessou ontem ter tomado 
parte na tentativa fracassada 
de golpe de Estado do final de 
semana, de acordo com a agên-
cia estatal de notícias Anadolu. 

Öztürk e outros 26 ge-
nerais e almirantes compa-
receram à Corte em Ancara 
em meio a um clima bastante 
tenso, após o governo deter 
mais de 7,5 mil pessoas por 
supostamente terem partici-
pado da tentativa de derrubar 
o governo. Em uma audiência a 
portas fechadas, ele teria admi-
tido planejar o golpe, afirmou a 
Anadolu.

Da Agência Brasil

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 01 
de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PAR-
CELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA DOS ITENS FRACASSSADOS 
NO PREGÃO PRESENCIAL Nª 00015/2016, E REFERENTES A NOVAS DEMANDAS PARA A 
DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO 
DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 14 de Julho de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 07:30 horas do dia 02 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
GÁS DE COZINHA, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 11 de Julho de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de limpeza 
e desobstrução de galerias - Mão de Obra, em diversos trechos da sede do município.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Julho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal, para utilização no Hospital Municipal, Unidades de 

Saúde e Ambulâncias do Município de Natuba - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0206 Fundo Municipal de saúde 10 

302 0084 2.026 Manutenção das Atividades do fundo Municipal de saúde 3.3.90.30.00 Material 
de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00043/2016 - 15.07.16 - LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME - R$ 63.315,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria técnica, 

alocação de sistemas de informática e suporte técnico em processamento de dados..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0206 Fundo Municipal de saúde 10 302 

0084 2.026 Manutenção das Atividades do fundo Municipal de saúde 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 
Terceiros de Pessoa Juridica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00044/2016 - 15.07.16 - MARQUES CONSULT LTDA - ME - R$ 13.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição de Oxigênio 
Medicinal, para utilização no Hospital Municipal, Unidades de Saúde e Ambulâncias do Município de 
Natuba - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUIZ GUILHERME 
PINHO DE MOURA FILHO - ME - R$ 63.315,00.

Natuba - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de consultoria técnica, alocação de sistemas de informática 
e suporte técnico em processamento de dados.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARQUES CONSULT LTDA - ME - R$ 13.200,00.

Natuba - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para Executar Serviços na Reforma e Ampliação da 
EMEF Padre José Coutinho, EMEF Humberto Lucena e EMEF Nossa Senhora Aparecida, no Muni-
cípio de Pirpirituba-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 07 de Julho de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2016. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 

pertinente para Executar Serviços na Reforma e Ampliação da EMEF Padre José Coutinho, EMEF 
Humberto Lucena e EMEF Nossa Senhora Aparecida, no Município de Pirpirituba-PB. ABERTURA: 
04/07/2016 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/07/2016.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus, Câmara Ar e Coletes, para suprir as necessidades da Frota de Veículos pertencentes e/
ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS - R$ 284.794,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Julho de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Coletes, para suprir as necessidades 

da Frota de Veículos pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS,PAB 
FIXO,PSE,QSE,MAC, PETI, IGD, PAIF, PRO-JOVEM, CREAS e PNATE ESTADUAL: 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00065/2016 - 04.07.16 - SEBASTIÃO 
GEOVALDO LIRA DE FREITAS - R$ 284.794,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas das secretariais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA 
LTDA - ME - R$ 51.809,50.

Pirpirituba - PB, 01 de Julho de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às deman-

das das secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS,PAB FIXO,PSE,QSE,MAC, 
PETI, IGD, PAIF, PRO-JOVEM, MAIS EDUCAÇÃO e CREAS 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00066/2016 - 04.07.16 - GRAFICA 
FUTURA LTDA - ME - R$ 51.809,50.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quinto Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0021/2014. Objeto: prorrogação da vigência por 

mais 06 (seis) meses, contados do termino do prazo de vigência do quarto termo aditivo datado 
de 13/01/2016 e com termino de vigência em 16/07/2016, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a executar serviços na Cobertura da Quadra Poliesportivo da Escola Nossa Senhora 
Aparecida, objeto do Termo de Compromisso - PAC 205576/2013. Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Pirpirituba - Rinaldo de Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Construtora Costa e Silva 
Ltda - EPP, CNPJ: 11.753.922/0001-96 - Jose Costa da Silva - sócio administrador. Justificativa: 
Necessidade de execução de serviços inicialmente não previstos para atender requisitos técnicos, 
visando também o atendimento das pendências elencadas na aba restrições e inconformidades 
descritas pelo FNDE no Simec Monitoramento de Obras 2.0; Dificuldades financeira da empresa 
em manter um ritmo acelerado a obra; Presença de fortes chuvas atípicas nos meses de abril com 
161,00 mm e maio com 237,20 mm de 2016, segundo informações da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB, conforme justificativa técnica fornecida pelo engenheiro 
fiscalizado desta Prefeitura. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo 
Aditivo: 08/07/2016. Nova vigência do contrato com 5º Termo Aditivo: 17/01/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para Executar Serviços na Perfuração e Instalação de Poços Tubulares, Captação 
de Água subterrânea para uso humano e das Escolas Municipais: E.M.F. Walfredo Cantalice da 
Trindade, E.M.F. João XXIII e E.M.F. Antônio Sinésio dos Santos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 14 de julho de 2016.
PETRÔNIO CAVALCANTE MAURICIO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00008/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do Ginásio de Esporte, localizado 

na sede do Município de São José do Bonfim/PB.
LICITANTES HABILITADOS: AQ CONSTRUTORA LTDA – ME; F.J. EMPREITEIRA DE OBRAS 

LTDA - ME; SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP;
- LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA APODI LTDA - ME; CONSTRUTORA 

J.GALDINO EIRELI - EPP RM CONSTRUCOES; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS 
EIRELI - ME; SERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME; VIA APIA CONSTRUSERVICE 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. 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 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Ferreira, 05 - Centro – São José 
Bonfim - PB, no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim/PB, 15 de julho de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Quadra de Esporte e Lazer, 

localizado no Sitio Mares, Zona Rural, no Município de São José do Bonfim/PB.
LICITANTES HABILITADOS: AQ CONSTRUTORA LTDA – ME; MARTINS CONSTRUÇÕES 

EIRELI - EPP - MARTINS CONSTRUÇÕES; SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP;
- LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP RM CONSTRUCOES; 

LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - ME; PRIIMEE.CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP; SERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME; VIA APIA CONSTRU-
SERVICE EIRELI - EPP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar que após 
abertura e análise do envelope da proposta de preço, chegou-se a conclusão que para atender o 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Concorrência 
Pública, que a proposta de preço apresentada pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES E CIA 
LTDA – CNPJ/MF Nº 18.246.378/0001-35 – Representada pelo Senhor Patrício Fernandes dos 
Santos, CPF Nº 023.897.734-00, apresentou planilha orçamentária em desacordo com o Edital. No 
entanto, declaramos a licitante desclassificada do certame. Desta forma, diante da única empresa 
participante da abertura da nova proposta de preço, a qual foi desclassificada, a Comissão de 
licitação decide encerrar o presente certame declarando a licitação frustrada.

Mamanguape, 04 de abril de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA

Presidente

JANAINA CORREIA DA SILVA – CNPJ .: 10.830.858/0001-37. TONA PÚBLICO QUE A SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu  a Licença de Operação nº 1279/2016 
em João Pesso, 01 de junho de 2016 – Prazo : 730 dias. Para a atividade de INDUSTRIA DE 
PANIFICAÇÃO na(o) – AVENIDA DEP PETRONIO DE FIGUEIREDO , 573 – ERNESTO GEISEL 
– JOÃO PESSOA/PB . Processo ; 2016-001622/TEC/LO-1780.
 
 TIM CELULAR S/A – CNPJ nº 04.206.050/0085-99, torna pública que requereu a SEMAM – Secreta-
ria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de: ESTAÇÃO 
RADIO BASE (Site JPVL02) situado na Rua Frei Damião, s/nº - Bairro Muçumagro – Zona ZR2 no 
município de João Pessoa.
 
TRANSNACIONAL - TRANSPORTE NACIONAL DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
12.613.006/0001-13.Torna Pública que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1457/2016 em João Pessoa, 22de junho de 2016-Prazo: 
1460 dias. Para a Atividade de TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO,OFICINA MECÂNICA 
E LAVAGENS DE VEÍCULOS. Na (o) AV. DIOGENES CHIANCA-BR 230  Município: João Pessoa 
– UF: PB. Processo: 2016-002418/TEC/LO-1993

UNIDASTRANSPORTE E TURISMO – CNPJ/CPF Nº 09.250.085/0001-30. Torna Pública que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1456/2016 em João Pessoa, 22de junho de 2016-Prazo: 1460 dias. Para a Atividade de 
TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO,OFICINA MECÂNICA E LAVAGENS DE VEÍCULOS. 
Na (o) AV. DIOGENES CHIANCA-BR 230  BLOCO A  Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 
2016-002416/TEC/LO-1992.

Franceses prestaram uma ho-
menagem ontem 84 vítimas do 
massacre ocorrido em Nice, na se-
mana passada, e fizeram um mi-
nuto de silêncio diante do Monu-
ment du Centenaire, próximo à 
Avenida Promenade des Anglais, 
palco do ataque. Líderes france-
ses, prefeitos e representantes 
diplomáticos, como a cônsul ita-
liana Serena Lippi, compareceram 
à cerimônia.

O primeiro-ministro da França, 
Manuel Valls também foi ao even-
to, mas recebeu vaias do público ao 
chegar ao local e gritos para que ele 
“trocasse de emprego”. No domin-
go (17), ele disse que o ataque não 
era evitável e que não existe “chan-
ce zero para o terrorismo”.

Na noite da última quinta-feira 
(14), no feriado em que se comemo-
ra à queda da Bastilha, Mohamed L. 
Bouhlel, de 31 anos, atropelou uma 
multidão que se reunia para assistir 
à tradicional queima de fogos na 
orla de Nice. Ele dirigiu um cami-
nhão por cerca de dois quilômetros 
a uma velocidade de 80km/h. Mais 
de 80 pessoas morreram e 200 fica-
ram feridas, sendo 54 crianças e 50 
em estado gravíssimo.

A França, que já foi alvo de um 
atentado em novembro cometido 
pelo grupo extremista Estado Islâmi-
co que deixou 130 mortos, investiga 
se o massacre em Nice tem ligações 

França homenageia vítimas de ataque
atentado em nice

Líderes, prefeitos e representantes diplomáticos homenagearam as 84 vítimas

Da Ansa
Foto: Francois Mori/Associated Press/Estadão Conteúdo

com terrorismo. Um tio do autor do 
ataque disse à agência Associated 
Press que Bouhlel se “radicalizou” 
há cerca de “duas semanas”, através 
de um recrutador argelino membro 
do Estado Islâmico em Nice. Mas as 
autoridades francesas não confirma-
ram a informação.

O ministro do Interior da Fran-
ça, Bernard Cazeneuve, ressaltou 
que, “até o momento, não foram 
comprovadas ligações com redes 
terroristas”. “Não podemos excluir 
que ele era um indivíduo desequi-
librado e muito violento. E me pa-
rece que sua psicologia mostra estes 
traços de caráter. É preciso confir-
mar se foi apenas um momento de 

surto ou uma radicalização rápida”, 
comentou Cazeneuve.

Apesar disso, Valls e o presidente 
François Hollande vêm dizendo, des-
de a semana passada, que o massa-
cre em Nice tem padrões de ataque 
terrorismo. Hollande também orde-
nou aumentar o combate ao Estado 
Islâmico. De acordo com o ministro 
da Defesa, Jean-Yves Le Drian, foram 
realizados novos ataques nessa ma-
drugada contra posições do Estado 
Islâmico na Síria e no Iraque.

Também ontem, a secretária de 
Estado Juliette Meadel garantiu à 
Ansa que, a partir da semana que 
vem, serão concedidas as primeiras 
indenizações às vítimas do ataque.
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Concurso: vagas 
somam mais de mil; 
salário vai até R$ 7 mil

GEM lançará plataforma de denúncias para mulheres

Violência e abuso na UFPB
17

A Universidade Fede-
ral da Paraíba tem sido lo-
cal de constantes casos de 
violência e abuso contra a 
mulher. Para dar mais visi-
bilidade e tornar público o 
que acontece em surdina, o 
Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Gênero e Mídia (GEM) 
lança na próxima quarta- 
feira, dia 27,  o projeto Um 
Grito por Elas: Mulheres da 
UFPB contra a violência. 
O evento será realizado às 
8h, no auditório Aruanda, 
no Centro de Comunicação, 
Turismo e Arte(CCTA) da 
UFPB e conta com a pre-
sença de representantes da 
ONU Mulheres e Instituto 
Avon.

A ideia desenvolvida 
pelo GEM é a criação de 
uma plataforma virtual que 
pretende trazer as narrati-
vas sobre os casos silencia-
dos de assédios e violências 
explícitas ou simbólicas 
ocorridas contra a mulher 
na UFPB. “Queremos pro-
mover o diálogo, o forta-
lecimento dos direitos e 
a construção de equidade 
de gênero para novas rela-
ções de convivência social”, 
acredita a professora da 
UFPB Margarete Almeida, 

coordenadora do projeto 
e do GEM.  Através do site: 
www.gemufpb.com.br/um-
gritoporelas, as vítimas, 
sejam elas alunas, funcio-
nárias, professoras ou tra-
balhadoras autônimas da 
UFPB, poderão contar suas 
histórias e ter informações  
sobre seus direitos, órgãos 
e medidas protetoras. “Atra-
vés desses depoimentos, 
iremos criar uma grande 
rede de denúncias. Desta 
maneira, iremos traçar uma 
cartografia do assédio e da 
violência contra a mulher 
na UFPB através de análise 
dos dados resultantes do 
projeto. Pretendemos com 
isso apresentar aos gesto-
res da UFPB e dos Centros 
Universitários o resultado 
desta pesquisa para discu-
tir e promover ações pú-
blicas e política de gênero”, 
acredita a professora Mar-
garete.

Programação
O lançamento conta 

com as presenças de Aman-
da Lopes, coordenadora 
do projeto “O valente não 
é violento”, da ONU Mu-
lheres e, da Consultora de 
projetos do Instituto Avon, 

Foto: Reprodução/Internet

Na surdina, alunas, funcionárias e professoras sofrem constantes agressões em locais da universidade

Academia Brasileira de Letras 
tem em seu estatuto este artigo: 
“Só podem ser membros efeti-
vos da Academia os brasileiros 

que tenham em qualquer dos gêneros de 
literatura, publicado obras de reconhecido 
mérito ou, fora desses gêneros, livro de 
valor literário”.
 É isso o correto, sim.
 Encabeçaram as assinaturas do 
estatuto da ABL, os escritores Machado de 
Assis (presidente) e Joaquim Nabuco (se-
cretário-geral). Isso foi em 28 de janeiro de 
1897. De lá até cá, a ABL não fez modifica-
ção em sua “carta maior”.

nnnnnnnnnn

 Já a Academia Paraibana de Letras 
(foto), fundada em 14 de setembro de 1941 
- portanto, bem mais nova que a ABL -, mo-
dificou seu estatuto em 17 de fevereiro de 
2005, ficando determinado que possam ser 
membros efetivos os que têm “contribuição 
singular às letras, artes ou ciências”. 
 Um ator genial, um instrumentista 
idem, um cineasta ou artista plástico, tam-
bém podem ser membros da APL, mesmo 
que não tenham escrito um livro ou ao 
menos uma coluna semanal em jornal sobre 

As Academias existem contra a coisificação do homem

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

cultura durante vários anos. Pessoas assim 
poderiam ser escolhidas pela Academia 
como Associados Honorários (estatutaria-
mente, são os designados como homena-
geados de honra da entidade, por seu valor 
intelectual, artístico ou científico).
 Por exemplo, artistas plásticos 
como Clóvis Júnior, Chico Ferreira, Fred 
Svendsen e Miguel dos Santos poderiam ser 
Associados Honorários. Ou atores/direto-
res como Luiz Carlos Vasconcelos e Fer-

nando Teixeira. Ou uma cantora, como Elba 
Ramalho ou Cátia de França. Por que não?

nnnnnnnnnn

 Essas coisas não formam temas a ser 
discutidos apenas dentro da APL, ou entre 
acadêmicos. Por uma razão forte: a Acade-
mia é uma instituição cultural de utilidade 
pública (a maior entre elas no Estado) e é 
acompanhada com interesse pela sociedade.

 Ainda bem que o atual presidente da 
entidade, Damião Ramos Cavalcanti, é favorável 
a uma reforma estatutária em que um dos arti-
gos defina claramente essa situação. As Letras 
ganham com isso.
  Os “Jardins de Academus” são, mais 
do que um templo do saber, uma oficina do 
aperfeiçoamento do homem. As Academias 
são o humanismo que sobrevive no seu mais 
alto sentido, os valores do espírito contra a 
coisificação do homem.

A

Mafoane Odara, juntas irão 
debater a violência con-
tra a mulher em ambien-
te universitário em todo o 
Brasil. Na ocasião estarão 
presentes também a reito-
ra da UFPB, Margareth Di-

niz; a secretária Estadual 
da Mulher e Diversidade 
Humana, Gilberta Soares e, 
representante da OAB- Pa-
raíba, além dos movimen-
tos de mulheres feministas 
da UFPB, organizações não-

governamentais, entre ou-
tras representações sociais. 
A programação conta ainda 
com a performance “Meu 
grito por todas elas” e apre-
sentação musical do grupo 
de rap Afronordestinas. 

A Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd) 
da Universidade Es-
tadual da Paraíba 
(UEPB) divulgou nessa 
segunda-feira (18), a 
Lista de Espera Própria 
da UEPB SiSu 2016.2 
e a Primeira Chama-
da da Lista de Espera 
Própria para ingresso 
na Instituição através 
do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do pe-
ríodo letivo 2016/2. Os 
candidatos convoca-
dos na Primeira Cha-
mada devem efetuar 
matrícula nos dias 20 
a 22 de julho. 

Ao todo foram 
convocados 2.400 
candidatos. Para a 
efetivação da matrí-
cula, os convocados 
devem comparecer a 
coordenação do curso 
em que o candidato 
foi selecionado, no 
respectivo turno de 
opção, portando os 
seguintes documen-
tos (com as respectivas 
cópias autenticadas): 
certificado de conclu-
são do Ensino ae CPF; 
prova de quitação 
com o Serviço Militar 
(no caso de candida-
tos do sexo masculi-
no); Registro de Nasci-
mento ou Certidão de 
Casamento; prova de 
quitação com o TRE, 
para maiores de 18 
anos; e uma fotogra-
fia 3×4 recente. 

Lista de 
espera é 
divulgada

UEPB/SISU

70% das universitárias no 
Brasil afirmam já ter sofrido 
algum tipo de violência e assé-
dio sexual, coerção, violência 
sexual, física, desqualificação 
intelectual e agressão moral/
psicológica - em espaços aca-
dêmicos.  Este dado faz parte 
da pesquisa “Violência contra a 
mulher no ambiente universitá-
rio” , promovido pelo  Instituto 
Avon ao Data Popular,  realizada 
em 2015,  com depoimentos  de 
1.823 universitários das cinco re-

giões de todo o País, sendo 60% 
mulheres. Entre os homens, 38% 
admitem já ter cometido algum 
tipo de violência contra as mu-
lheres dentro das universidades 
de todo o País.

De acordo com os dados, 
56%  das estudantes já sofreram 
assédio sexual e 28% algum tipo 
de violência sexual (estupro, ten-
tativa de abuso enquanto sob 
efeito de álcool, ser tocada sem 
consentimento, ser forçada a bei-
jar veterano).Homens universitá-

rios também foram indagados 
sobre o tema e 35% deles não 
reconhecem que existe violência 
no ato de coagir uma mulher a 
participar de atividades degra-
dantes. A pesquisa da Avon ain-
da revela que 36% das mulheres 
teriam deixado de fazer alguma 
atividade acadêmica por medo 
do próprio ambiente, com locais 
e acessos mal iluminados, falta 
de segurança e de setores uni-
versitários de apoio e denúncia. 
O medo é algo constante, 42% 

delas, sentem dificuldade de for-
talecer sua estima e aprendizado 
pelas práticas machistas cotidia-
nas, vindas de colegas, professo-
res e funcionários. 

Quase 100% delas afirmam 
que desejam que as faculdades 
deveriam criar meios de punir 
os responsáveis por cometer 
violência dentro da instituição, 
bem como promover o debate 
e a visibilidade do que acontece 
no silenciamento cotidiano do 
ambiente acadêmico.

70% sofreram agressões em universidades do País



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2016

GERAL

ConCuRsos púbLiCos
18

Vagas somam mais de mil na PB
Salários  chegam a até
R$ 7 mil; inscrições para 
o IBGE terminam hoje

Falsa ameaça de 
bomba mobiliza CiCC

Morte de pessoas 
LGbT tem protesto

Dois morrem em 
incêndio em favela 

Faustão chama 
dirigente de imbecil

Justin bieber lança 
coleção de roupas

Suspeita de conter material ex-
plosivo, uma bolsa de viagem largada 
em uma rua do Leblon, na Zona Sul do 
Rio, na manhã de ontem, por um ho-
mem não identificado, mobilizou o 
Esquadrão Antibombas da Polícia Civil 
e até o Centro Integrado de Comando 
e Controle (CICC), central de operações 
da Secretaria de Segurança do Esta-
do, que já está no chamado período 
operacional da Olimpíada. Lá ficam 
representantes de 22 órgãos, da pre-
feitura, Estado, Ministério da Justiça e 
da Defesa, além da Agência Brasileira 
de Inteligência. O conteúdo da mala: 
apenas roupas.

Na noite do último dia 15, o 
tradicional e boêmio bairro do Rio 
Vermelho, em Salvador, foi palco de 
um protesto contra as mortes de pes-
soas LGBT (lésbicas, gays,  bissexuais, 
transexuais e transgêneros). O even-
to Chega de LGBTfobia foi criado no Fa-
cebook depois que o jovem Leonardo 
Moura, de 30 anos, morreu, no início 
desta semana, após sair de uma boate 
voltada para o público LGBT. O psicólo-
go Gilmaro Mendes, criador do evento 
na internet, diz que o ato ocorreu em 
conjunto com cerca de 50 entidades 
representativas, de forma coletiva.

Dois homens morreram du-
rante um incêndio em uma favela 
na Vila Maria, na Zona Norte de 
São Paulo, na madrugada desta 
segunda-feira, 18. O fogo, que 
começou pouco antes de meia-
-noite, destruiu mais de 30 bar-
racos na altura do número 250 da 
Rua Manguari. Uma das vítimas 
tinha 65 anos - a idade da outra 
não foi divulgada pelos bombei-
ros. Segundo o Corpo de Bom-
beiros, uma mulher grávida foi 
encaminhada ao Pronto-Socorro 
do Hospital Cachoeirinha, na Zona 
Norte, por ter inalado fumaça. Ao 
todo, 35 viaturas da corporação 
foram enviadas ao local para con-
ter as chamas. Elas foram contro-
ladas somente às 3 horas.

A ausência do ginasta Diego 
Hypolito de um quadro do programa 
“Domingão do Faustão”, da TV Glo-
bo, na tarde deste domingo, 17, fez 
o apresentador Fausto Silva dirigir 
críticas ao vivo ao Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB). Ele acusou a entidade 
de praticar censura. O quadro “Ding 
Dong” reuniu o jogador Neymar, o ator 
Rafael Zulu, a ginasta Daniele Hypoli-
to, irmã de Diego, e o ex-jogador Caio 
Ribeiro, comentarista da TV Globo. 
Caio substituiu Diego. Daniele justifi-
cou a ausência do irmão devido a com-
promissos com a seleção de ginástica, 
“Não tem nada a ver com Diego. Ele vi-
ria aqui para participar de um progra-
ma de televisão. Aí vem um dirigente 
imbecil e fala com ele”, disse.

Atenção Beliebers: quem não 
foi a um show do novo álbum de Justin 
Bieber, “Purpose”, ainda pode garantir 
uma peça da turnê para chamar de 
sua. Desde ontem, 31 itens estarão à 
venda na Barney’s - uma das principais 
lojas de departamento de Nova York. 
Há também venda pelo e-commerce 
da loja.Criados por Jerry Lorenzo, esti-
lista da badalada “Fear of God”, marca 
queridinha de outras personalidades 
como Rihanna e David Beckham, os 
produtos seguem o estilo esportivo 
do cantor que passou de adolescente 
problemático a ícone cool. 

FoTo: Reprodução internet

UFCG seleciona professores na área de ciências da vida e está oferecendo sete vagas; as inscrições vão até a próxima sexta-feira

Teresa Duarte  
Teresaduarte2@hotmail.com

Quem estiver interessa-
do em concorrer uma vaga 
para o processo seletivo do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
tem até hoje para efetivar a 
sua inscrição. Na Paraíba, são 
ofertadas 203 vagas, nos mu-
nicípios de Areia, Campina 
Grande, Guarabira, Itabaia-
na, Itaporanga, João Pessoa, 
Patos, Pombal, Santa Luzia, 
Sousa e Sumé, com remune-
ração de R$ 1.250, sendo exi-
gido nível médio de formação 
escolar. Veja as informações 
completas do edital http://
www.cesgranrio.org.br.

Além do IBGE, editais 
de concursos públicos e pro-
cessos seletivos simplifica-
dos oferecem 1.160 vagas de 
emprego no Estado. São con-

cursos ofertados por prefei-
turas municipais, câmara 
municipal, órgãos federais, 

conselhos e universidades 
públicas. Na próxima sexta-
-feira (22),  encerram-se as 

inscrições para o processo 
seletivo destinado à seleção 
de professores no campus 

de Cajazeiras, da UFCG, e da 
Câmara Municipal de Uiraú-
na, no Sertão.  

Alhandra
A Prefeitura Municipal de Alhandra está 

com inscrições abertas para o preenchimento 
de 300 vagas nos cargos de todos os níveis de 
escolaridade. Os salários oferecidos variam 
entre R$ 880 e R$ 3,5 mil. As inscrições se-
guem até o próximo dia 25, exclusivamente 
por meio da internet, no site da organizadora 
http://www.educapb.com.br/.

Mataraca 
Até o próximo dia 29 a Prefeitura de 

Mataraca realiza inscrições para o concurso 
público que prevê o preenchimento de 156 
vagas, para cargos de nível fundamental, mé-
dio, técnico e superior. Os salários variam en-
tre R$ 880 e R$ 7 mil. As inscrições são feitas 
exclusivamente por meio da internet, no site 
da organizadora http://www.contemaxcon-
sultoria.com.br/.

Cuité de Mamanguape 
O edital do concurso de Cuité de Ma-

manguape prevê o preenchimento de 22 va-
gas para cargos de nível médio e superior. Os 
salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 
6,5 mil. As inscrições começaram no último 
dia 12 e seguem até o próximo dia 29 exclu-
sivamente por meio da internet, no site da 
organizadora http://www.advise.net.br/.

Caldas Brandão
o concurso da prefeitura municipal pre-

vê o preenchimento de 140 vagas para cargos 
de todos os níveis de escolaridade. Os salá-
rios oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 6 
mil, e as inscrições podem ser realizadas até 
o próximo dia 29 exclusivamente por meio 
da internet, no site da organizadora http://
www.advise.net.br/.

Joca Claudino
As inscrições para o concurso público 

foram prorrogadas e vão até o próximo dia 
29, o qual oferece 108 vagas para cargos de 
nível fundamental, médio, técnico e superior. 
Do total das vagas, sete são reservadas para 
portadores de deficiência e o edital ainda vai 
formar cadastro-reserva. As inscrições po-
dem ser realizadas exclusivamente pela orga-
nizadora http://www.contemaxconsultoria.
com.br/.

Queimadas
A prefeitura Municipal abriu inscrições 

para o concurso público que prevê o preen-
chimento de 121 vagas para cargos de nível 
fundamental incompleto, médio, técnico e 
superior. As remunerações variam entre 
R$ 880 e R$ 4,5 mil e as inscrições seguem 
até o dia 4 de agosto, exclusivamente por 
meio da internet, no site da organizadora 
https://www.conpass.com.br/concurso-
129cp.php.  

Monteiro 
As inscrições começaram no último dia 6 

e seguem até o dia 14 de agosto com a oferta 
de 237, vagas. As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela internet, no site da orga-
nizadora https://www.conpass.com.br/con-
curso127cp.php.

Barra de São Miguel
A Prefeitura de Barra de São Miguel, 

no Cariri paraibano, divulgou um edital 
que prevê o preenchimento de 60 vagas, 
sendo três para pessoas com deficiên-
cia, para cargos de nível fundamental 
incompleto, médio, técnico e superior. 
Os salários oferecidos variam entre R$ 
880 e R$ 4,9 mil. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 19 de agosto, exclu-
sivamente por meio da internet, no site 
da organizadora http://www.educapb.
com.br/.

Prefeituras com inscrições abertas IBGE, Cref, UFCG e Câmara
ibGE
divulgado no dia 7 

de junho o edital para a 
contratação temporária 
de pessoal para a realiza-
ção de pesquisas econô-
micas e sociodemográfi-
cas. As inscrições vão até 
a terça-feira (19). Na Pa-
raíba são ofertadas 203 
vagas, nos municípios de 
Areia, Campina Grande, 
Guarabira, Itabaiana, 
Itaporanga, João Pessoa, 
Patos, Pombal, Santa Lu-
zia, Sousa e Sumé. 

A remuneração ofe-
recida é de R$ 1.250 e é 
exigido o nível médio de 
formação escolar. Veja as 
informações completas 
do edital http://www.ces-
granrio.org.br.

uFCG 
A Universidade Fe-

deral de Campina Gran-
de (UFCG) está selecio-
nando professores na 
área de ciências da vida, 
no campus de Cajazeiras. 
Estão disponíveis sete 
vagas para os cargos de 
professor nas áreas de 
farmacologia e bioquími-
ca, hematologia, endo-
crinologia, infectologia, 
saúde da família e comu-
nidade, clínica médica 
- semiologia, e urologia. 
As inscrições podem ser 
realizadas até a próxima 
sexta-feira (22) na Secre-
taria do Centro de For-
mação de Professores da 
UFCG, localizado à Rua 
Sérgio Moreira de Figuei-

redo, SN, no bairro Casas 
Populares, em Cajazeiras.

uiraúna 
o concurso público 

para Câmara Munici-
pal de Uiraúna prevê o 
preenchimento de cinco 
vagas, sendo duas para 
nível fundamental in-
completo e três para ní-
vel médio. o salário para 
os cargos é de R$ 880. As 
inscrições podem ser fei-
tas na sede da Câmara, 
na Rua Francisco Leão 
Veloso, 511, no Centro 
de Uiraúna, de segun-
da a sexta, no horário 
das 8h às 13h, ou por 
meio da internet, no site 
http://www.facetconcur-
sos.com.br/.

Cref
o Conselho Regio-

nal de Educação Física 
da 10ª Região (Cref10/
PB) vai realizar concur-
so público com oferta 
de vagas para os níveis 
médio e superior, nos 
cargos de Assistente Ad-
ministrativo e Agente de 
Fiscalização. Conforme 
edital, o prazo de inscri-
ções estende-se até o dia 
15 de agosto, sendo dia 
16 de agosto o último 
dia para pagamento da 
taxa de inscrição. 

As inscrições são rea-
lizadas exclusivamente 
no site da empresa or-
ganizadora http://www.
quadrix.org.br/concurso-
publicocref10.aspx.

Sine oferece emprego em seis cidades
opoRTuniDADEs Do MERCADo DE TRAbALHo

O Sistema Nacional de Empre-
gos na Paraíba (Sine-PB) está ofe-
recendo 73 oportunidades de em-
prego esta semana. Há vagas para 
assistente administrativo, cozinheiro 
industrial, condutor de ambulância, 
entre outros, distribuídas nas cida-
des de João Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Mamanguape, Guarabira e 
Cajazeiras. Os interessados devem 
procurar a sede do Sine-PB, localiza-
da na Avenida Duque de Caxias, 305, 
no Centro de João Pessoa (próximo 
ao Shopping Terceirão), portando RG 
e CPF. Mais informações podem ser 
obtidas também pelos telefones (83) 
3218-6619, 3218-6618 ou 3218-
6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-
9412 (em Campina Grande).

ConFIRa aBaIxo a RElação: 

sine-João pessoa
01-assistente administrativo (Exp.Com 
licitação)
01-açougueiro
01-Balconista de açougue
02-Costureira de peças sob encomenda
01-Cozinheiro industrial
02-Instalador de cortinas e persianas 
portas sanfonadas
01-Instalador de insulfilm
04-Jardineiro (pessoas com deficiência)
03-Jardineiro 
02-Mecânico de motocicletas
01-Mecânico eletricista de automóveis
01-operador de máquina de bordar

10-Pintor de casas

01-Recepcionista de hotel

02-Técnico eletrônico

08-Vendedor pracista

sine - Campina Grande
01-auxiliar administrativo
01-auxiliar de limpeza
02-Chefe de serviço de limpeza
04-Condutor de ambulância
01-Gerente de hotel
01-operador de centro de controle
01-Recepcionista de hotel

sine – Guarabira
01-assistente de vendas
02-Professor de educação física no 
Ensino Superior

sine – Mamanguape
03-Vendedor de consórcio

sine – bayeux
01-auxiliar de jardinagem na con-
servação de vias permanentes
02-auxiliar de limpeza

sine – Cajazeiras
12-atendente de farmácia-balconista
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Nível é o mais alto em 17 anos, aponta pesquisa da CNI

Medo do desemprego
Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil

O medo do desemprego 
entre os brasileiros alcançou, 
em junho, o maior nível des-
de que começou a ser medido 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em 1999. Se-
gundo pesquisa da CNI, no mês 
passado o indicador ficou em 
108,5 pontos. 

O patamar é o maior da 
série histórica e só havia sido 
atingido antes em maio de 
1999 durante a crise de des-
valorização do real. O índice 
subiu 1,9% ante a última me-
dição, em março, e 4,2% ante 
junho de 2015.

O levantamento da enti-
dade apurou ainda o índice de 
satisfação com a vida dos en-
trevistados. O indicador ficou 
em 93,1 pontos em junho, me-
lhorando em relação a março, 
quando havia caído a 92,4 pon-
tos, patamar mais baixo desde 
1999. Em relação a junho de 
2015, a satisfação caiu 2,6%.

A pesquisa da CNI é rea-
lizada trimestralmente. Para 
auferir os dados divulgados 
nessa segunda-feira (18), fo-
ram ouvidas, entre 24 e 27 
de junho, 2002 pessoas em 
141 municípios.

Consórcios: procura 
diminui no Brasil

IPC-S desacelera na 
2a semana de julho

Mercado espera 
Selic em 14,25% 

Analistas estimam 
alívio para o PIB

Jogos devem gerar 
R$ 2,68 bi para o RJ

A procura por consórcios 
em geral no País caiu 12,1% nos 5 
primeiros meses do ano diante do 
mesmo período do ano passado, com 
a entrada de 846,3 mil consorciados, 
ante 962,5 mil no mesmo período de 
2015. Os créditos comercializados 
apresentaram recuo de 16,1% com 
R$ 29,11 bilhões, enquanto o total de 
participantes ativos manteve-se es-
tável em 7,1 milhões, diz a Associação 
Brasileira de Administradoras de Con-
sórcios (Abac) que analisa consórcios 
nos setores de veículos automotores, 
imóveis, eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis e serviços. 

Em sete capitais, o Índice 
de Preços ao Consumidor Sema-
nal (IPC-S) apresentou variação 
de 0,41% na segunda semana de 
julho, taxa 0,03 ponto percentual 
abaixo da registrada na apuração 
anterior (0,44%). A maior influ-
ência ocorreu no grupo habitação 
que passou de uma alta de 0,44% 
para 0,26%. O resultado refletiu, 
principalmente, na queda de pre-
ço na tarifa da conta de luz (de 
0,07% para -0,62%).

Instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) esperam pela manutenção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
em 14,25% ao ano, na reunião 
desta semana do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom), que 
começa  hoje (19), e termina 
quarta-feira (20). Mas até o final 
do ano, a expectativa é de redu-
ção da taxa básica. De acordo com 
as projeções, ao final de 2016 a 
Selic estará em 13,25% ao ano. 
Em 2017, a expectativa é de mais 
cortes na taxa Selic, que encerrá 
o período em 11% ao ano.

Mesmo depois do resultado 
do Índice de Atividade do Banco 
Central (IBC-Br) de maio pior do 
que as estimativas do mercado 
financeiro, o Relatório de Mercado 
Focus, divulgado nessa segun-
da-feira, 18, pelo Banco Central, 
voltou a mostrar alívio para o 
Produto Interno Bruto (PIB). Pelo 
documento, a projeção passou de 
-3,30% para -3,25%. Esta é a 
terceira semana em que há uma 
melhora das previsões, que esta-
va em -3,44% um mês atrás. Para 
2017, a mediana das previsões 
do mercado também melhorou. 
Estava em +1,00% e agora pas-
sou para 1,10% de um levanta-
mento para o outro. 

Os Jogos Olímpicos de-
vem gerar receitas de R$ 2,68 
bilhões ao setor turístico do 
Rio de Janeiro entre agosto e 
setembro. Segundo a Confede-
ração Nacional de Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
serão quase 1,4 milhão de turis-
tas brasileiros e estrangeiros. 
Apenas em agosto, durante a 
Olimpíada, 666,3 mil brasileiros 
e 243,1 mil estrangeiros devem 
viajar ao Rio de Janeiro para 
ver os jogos. Em setembro, nas 
Paralimpíadas, serão 468,5 mil 
turistas.

Foto: Reprodução/Internet

Índice de satisfação com a vida demonstrada por brasileiros melhorou em junho quando comparado com março, ficando em 93,1 pontos 

Centrais farão 
amanhã protesto 
em São Paulo 
contra juros

As centrais sindicais se 
reunirão nesta terça-feira, 19, 
em frente à sede do Banco Cen-
tral (BC) na Avenida Paulista, 
na região central de São Paulo, 
para protestar contra o atual 
patamar dos juros. A mobiliza-
ção reunirá Força Sindical, Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT), União Geral dos Traba-
lhadores (UGT), Nova Central, 
Central dos Sindicatos Brasi-
leiros (CSB) e Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB). O ato acontecerá 
no primeiro dia da reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). O “Protesto contra os 
juros altos”, nome dado à mobi-
lização de amanhã, terá início 
às 10h. A decisão sobre os juros 
será anunciada amanhã a par-
tir das 18h.

Álvaro Campos
Agência Estado

 O número total de em-
presas inadimplentes caiu 
4,1% no segundo trimes-
tre ante o primeiro trimes-
tre deste ano, já descon-
tados os efeitos sazonais, 
segundo pesquisa da Boa 
Vista SCPC. Na comparação 
com o segundo trimestre 
do ano passado, no entan-
to, houve alta de 3,4%. No 
acumulado dos últimos 
quatro trimestres, a eleva-
ção é de 7,8%.

Segundo os economis-
tas da Boa Vista, apesar da 
diminuição da inadimplên-
cia na margem, o nível de 
empresas nesta situação 
ainda é muito alto. “Mesmo 
com a melhoria da situação 

futura da economia, ainda 
prevalece um quadro de 
forte incerteza, com a ati-
vidade em queda, forte res-
trição ao crédito orientado 
para o caixa das empresas, 
inflação elevada, entre ou-
tros fatores”, dizem os ana-
listas em relatório. 

Para os próximos me-
ses, a expectativa é que a 
inadimplência continue 
elevada, devendo ceder de 
maneira mais significativa 
somente a partir de 2017.

O indicador da Boa 
Vista é um somatório dos 
principais mecanismos de 
apontamento de inadim-
plência empresarial, isto é, 
cheques devolvidos, títulos 
protestados e registros re-
alizados na base de dados 
da companhia.

Gabriela Mello
Agência Estado

Os preços praticados 
no comércio eletrônico 
brasileiro subiram 0,2% 
em junho em relação a 
maio, registrando uma va-
riação positiva de 8,29% 
nos seis primeiros meses 
de 2016, de acordo com o 
índice Fipe/Buscapé, que 
monitora uma cesta de 
produtos negociados pela 
Internet. A alta acumulada 
nos seis primeiros meses 
do ano representa uma in-
versão da tendência obser-
vada em igual período de 
2015, quando o indicador 
apresentava queda de 3%. 
Somente em junho, oito 
das 10 categorias que com-
põem o índice FIPE/Bus-

capé registraram aumento 
de preço na comparação 
mensal: Casa e Decoração 
(1,16%), Moda e Acessó-
rios (1,06%), Cosméticos 
e Perfumaria (0,73%), Es-
portes e Lazer (0,57%), 
Eletrodomésticos (0,35%), 
Fotografia (0,35%), Ele-
trônicos (0,34%) e Infor-
mática (0,08%). As duas 
que apresentaram deflação 
são: Telefonia (-0,86%) 
e Brinquedos e Games 
(-0,11%). Considerando 
apenas o período de abril a 
junho de 2016, a oscilação 
de preços no e-commerce 
brasileiro atingiu 10,6% 
ante igual trimestre de um 
ano antes, em linha com a 
alta de 10,1% do Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

Número cai 4,1% no 2º 
trimestre ante o 1º tri

Índice Fipe/Buscapé 
sobe 0,2% em junho

EMPRESAS INADIMPLENtES CoMéRCIo ELEtRôNICo

Da Agência Brasil

Apenas três em cada 10 brasi-
leiros são consumidores conscien-
tes, anunciaram ontem o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) com 
base em pesquisa.

Em uma escala de 1 a 10, con-
sumidores entrevistados dão nota 
média de 8,9 para a importância 
do tema consumo consciente, mas 
apenas três em cada 10 consulta-
dos (32%) podem ser considera-
dos, de fato, conscientes - um au-
mento de 10,2 pontos percentuais 
em relação a 2015, quando esse 

percentual era de 21,8%. Apesar 
de ter apresentado melhora, o 
aumento do indicador foi discreto 
em relação a 2015, avaliam o SPC 
Brasil e a CNDL. 

“Assim como em 2015, os 
entrevistados associam mais fre-
quentemente o consumo cons-
ciente com atitudes relacionadas 
apenas a aspectos financeiros, 
ficando em um segundo plano 
as esferas ambientais e sociais”, 
disse a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, em nota.

O Indicador de Consumo 
Consciente (ICC), calculado pelo 
segundo ano seguido, atingiu 
72,7%, permanecendo pratica-

mente estável em relação a 2015, 
quando estava em 69,3%. O ICC 
pode variar de 0% a 100%: quan-
to maior o índice, maior é o nível 
de consumo consciente.

O estudo do SPC Brasil seg-
mentou consumidores em três 
categorias, de acordo com a 
intensidade da prática dos 
comportamentos considera-
dos adequados: consumidores 
conscientes - que apresentam 
frequência de atitudes corretas 
acima de 80% - consumidores 
em transição, cuja frequência 
varia entre 60% e 80% de ati-
tudes adequadas e consumido-
res nada ou pouco conscientes, 

quando a incidência de compor-
tamentos apropriados não atin-
ge 60%. Para elaborar o indica-
dor, foi realizada uma pesquisa 
com perguntas para investigar 
os hábitos, atitudes e comporta-
mentos que fazem parte da roti-
na de 600 consumidores nas 26 
capitais mais o Distrito Federal, 
com idade a partir de 18 anos.

 Essas questões permearam as 
três dimensões que compõem o 
conceito de consumo consciente, 
e todas elas obtiveram resultados 
abaixo do desempenho ideal de 
80%: práticas ambientais (72,5%), 
práticas financeiras (73,8%) e prá-
ticas sociais (70,6%).

Apenas 30% praticam consumo consciente
PESquISA SPC/CNDL



Médico Manoel Jaime 
Xavier Filho, Sras. Graça 
Meira e Osminda Araújo, 
empresários Iramirton 
Pereira e Arlindo Caval-
canti Pedrosa, dentista 
Julião Ferreira da Silva, 
desembargador federal 
Vicente Nogueira, execu-
tivo Robison Khoury, 
veterinário Antônio 
Roberto de Araújo Neves.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Será aberta nesta quarta-feira no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, a ex-
posição “Barbie e Swarovski - Inspiração em múltiplas facetas”, onde estilistas famosos 
criaram modelos para a famosa boneca que serão leiloadas para o Projeto “Por ser uma 
menina” da ONG Plan Internacional. Para participar do leilão basta entrar no site da ONG.

FOTOS: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Iracema e Manoel Jaime Xavier Filho, ele é o aniversariante de hoje

Almira Mendes, Auxiliadora Cardoso, Sônia Vitoriano e Fátima Sousa no Appetito Trattoria

FOTO:  Osmar Santos

Graça Meira é a aniversariante de hoje

Debut
EM NOSSAS 

mãos, convite para 
os quinze anos de 
Beatriz, filha caçu-
la dos estimados 
Patrícia e Gerardo 
Rabello.

Começa no 
dia 9 de agosto 
com uma Missa de 
Ação de Graças na 
Paróquia de Nossa 
Senhora de Gua-
dalupe, no Cabo 
Branco e no dia 
20, a recepção no 
Paço dos Leões.

A SECRETARIA Estadual de Educação está promoven-
do até  hoje o 1o Seminário Paraibano Sobre Ética, Educação 
e Cidadania, como parte do ciclo de debates da Escola 
Cidadã Integral e Técnica.

O evento foi aberto ontem pelo secretário Aléssio 
Trindade no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José 
Lins do Rego, onde foi lançado o concurso “Curta Jovem: 
o olhar jovem sobre a corrupção” e realizada a conferência 
“Ética e Cidadania”, ministrada pelo ex-ministro da Edu-
cação e atual professor da USP, Renato Janine.

Ética, educação e cidadania

Dois Pontos
  A Globo prepara nova 
minissérie que é  "A costureira 
e o cangaceiro", do cineasta bra-
sileiro Breno Silveira, com roteiro 
de Patrícia Andrade.
  Na trama, passada nos 
anos 30, as atrizes Marjorie 
Estiano e Nanda Costa serão 
irmãs, onde uma vai para o Recife 
e outra para o cangaço.

Rota cultural
A CIDADE de 

Remígio, no Brejo 
paraibano, vive dias de 
Rota Cultural Caminhos 
do Frio até o próximo 
domingo. 

O evento, com 
apoio do Governo do 
Estado através da 
PBTur e Funesc, foi 
aberto ontem com 
apresentação da 
Filarmônica Municipal e 
da Orquestra Sanfôni-
ca de Remígio.

   A cantora paraibana Elba Ramalho arrasou no Festival de Jazz de Montreaux 
onde encerrou a noite cantando “Morena de Angola” e “Frevo Mulher”. Também se 
apresentaram na noite Martinho da Vila, Ivan Lins, João Bosco, Maria Rita, Davi Moraes, 
Ana Carolina e Vanessa da Mata.

Maria Júlia Ferrer, Marletti Assis, Céu Palmeira e Ruth Moura no charmoso ambiente do Appetito

Festa da Padroeira

COMEÇA no próximo dia 27 e vai até o dia 5 de agos-
to a programação da Festa de Nossa Senhora das Neves, 
padroeira de João Pessoa e da Paraíba, que traz como 
novidade no encerramento a mudança da missa da tarde 
para antes da procissão.

A 431a Festa das Neves, realizada na Catedral Basílica, 
terá como tema este ano “Maria, Filha e Mãe da Misericórdia”, 
dentro das alegrias propostas pelo Ano Santo da Miser-
icórdia, instituído pelo Papa Francisco.

Teatro
O MINISTÉRIO da 

Cultura e a Petrobras 
apresentam o espetáculo 
“Os Homens do Triângu-
lo Rosa” nas próximas 
quinta e sexta em João 
Pessoa.

A peça, dirigida por 
Margarida Peixoto e 
encenada pela Cia Teatro 
ao Quadrado, de Porto 
Alegre, RS, será apre-
sentada no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

   A empresária de moda Auxiliadora Cardoso vai reunir amigas leais de Nídia 
Azevedo para comemorar amanhã o seu aniversário que transcorre no próximo dia 
3 de agosto. Será a partir das 16h de hoje na Baú Chic, em Tambaú.

“Às vezes não é 
suficiente pedir desculpas. 
Há coisas que nunca 
deveriam ter acontecido”

“Se você errou, peça 
desculpas... É difícil pedir 
perdão? Mas quem disse que 
é fácil ser perdoado?”

CHRISTIAN V. LOUIS CECÍLIA MEIRELES
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O ESPETÁCULO “Frida y Diego” será apresentado em 
João Pessoa nos dias 6 e 7 de agosto no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural José LIns do Rego, numa realização 
local da Casa de Taipa Produções.

Com texto de Maria Adelaide Amaral e direção de 
Eduardo Figueiredo, a peça tem os atores Leona Cavalli 
e José Rubens Chachá interpretando o casal de artistas 
mexicanos Frida Kahlo e Diego Riviera.

Frida Y Diego

Seminário
A CULTURA In-

glesa Tambauzinho e 
Cultura Young vão pro-
mover nos dias 28 e 29 
deste mês, o “Teachers 
Lab”, um seminário 
para aperfeiçoamento 
de técnicas de ensino. 

A proposta do 
evento é de buscar a 
excelência do ensino 
de inglês nas referidas 
escolas.

   O Detran Paraíba vai promover no próximo dia 29 o primeiro leilão de 
veículos deste ano. Será no Centro de Educação da Polícia Militar, em Mangabeira, a 
partir das 9h com 430 veículos, entre carros, motos e sucatas.

Hélia Botelho que prepara festa de aniversário para o dia 3 de 
agosto, Gigi Rolim, Roselma Leite e Nizete Rolim

Diga Sim!
FOI DADO início a 

campanha “Diga Sim!” 
promovida pela Legião da 
Boa Vontade que benefi-
cia milhares de pessoas 
de baixa renda em todo o 
País. A ação emergencial 
faz entrega de cestas 
de alimentos a famílias 
que vivem em extrema 
pobreza com a seca em 
municípios paraibanos.
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Sérgio Crispim fica em 
quinto no Campeonato 
Brasileiro de Kart

COPA DO BRASIL

Botafogo se prepara para duelo
FotoS: Divulgação

Time enfrenta amanhã o 
Ceará e faz coletivo apronto 
no campo do Uniclinic-CE
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O Botafogo fará hoje, no 
campo do Uniclinic, em Forta-
leza, o coletivo apronto para 
enfrentar o Ceará, amanhã, no 
jogo da volta da terceira fase da 
Copa do Brasil. Mesmo após a 
derrota para o Fortaleza, por 
1 a 0, no último domingo, na 
Arena Castelão, pela Série C 
do Campeonato Brasileiro, o 
ambiente do clube é o melhor 
possível para enfrentar o Vo-
zão, afinal, é outra competição 
e o Belo entra em campo com 
uma vantagem de 3 a 0 sobre o 
adversário para seguir na com-
petição.

Para esta partida, o téc-
nico Itamar Schulle vai poder 
contar com a presença de al-
guns atletas, que não jogaram 
na partida passada contra o 
Fortaleza. São o meia ofensi-
vo Marcinho, o volante que 
está sendo improvisado de la-
teral, João Paulo, e o atacante 
Rodrigo Silva. Eles, segundo a 
versão oficial, apresentaram 
sinais de cansaço muscular, 
e acabaram sendo poupados 
para a “decisão” de amanhã, 
contra o Ceará.

Depois de escalar 3 volan-
tes de cara, um improvisado 
como lateral direito, e adotar 
um esquema super defensivo, 
apenas esperando o Fortaleza, 
o treinador Itamar Schuller 
ainda tirou um meia e colocou 
um quarto volante em campo, 
mas não conseguiu empatar o 
jogo, mesmo se  mantendo no 
ataque, até o final da partida. 
Irritado com a derrota, que lhe 
tirou a primeira colocação do 
grupo e viu encostar perigosa-
mente algumas outras equipes, 
o treinador acabou não dando 
entrevistas após a partida. 

O elenco se reapresentou 
ontem à tarde no CT do Forta-
leza, quando os atletas que jo-
garam mais de 45 minutos fize-
ram apenas um relaxamento. 
Os demais treinaram normal-
mente, inclusive os que a co-
missão técnica vinha alegando 
que estavam com problemas 
musculares. O treino coletivo 
de hoje deverá ser fechado à 
imprensa e aos torcedores, 
como faz sempre antes dos jo-
gos, o técnico Itamar Schulle.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sousa lamenta 
desclassificação 
apesar dos 10 
pontos ganhos

“Saímos da competi-
ção com um gostinho de 
quero mais”, esta foi a fra-
se do técnico do Sousa, Ta-
zinho, após a eliminação 
do clube no Campeonato 
Brasileiro da Série D. 

O Dinossauro empa-
tou com o Globo-RN, em 
partida disputada em Cea-
rá Mirim-RN, em 1 a 1 , e 
com o resultado, o clube 
sertanejo chegou aos 10 
pontos, mas acabou sendo 
ultrapassado no saldo de 
gols pelo América-PE, que 
venceu o Galícia, e chegou 
também aos 10 pontos, fi-
cando com a segunda colo-
cação do Grupo A7, e clas-
sificado para a segunda 
fase da competição. 

Segundo Tazinho, foi 
triste sair da competição 
depois de tudo o que o 
Sousa fez. “Nós vencemos 
3 jogos seguidos e empata-
mos este último. Fizemos 
tantos pontos quanto algu-
mas equipes que entraram, 
como América e o próprio 
Campinense, que foi líder 
do seu grupo com 10 pon-
tos também. Foi chato ser 
eliminado pelo saldo de 
gols”, disse o treinador.

Quanto ao jogo, Tazi-
nho disse que o Sousa sabia 
o tempo todo do resultado 
da partida em Paulista, do 
América, e teve que se ex-
por. “Sabíamos que o em-
pate já não nos servia mais, 
e tivemos que adiantar a 
marcação e pressionar o 
Globo, que tem uma gran-
de equipe e corremos o 
risco. A partir daí, levamos 
um gol e o jogo ficou aber-
to. Conseguimos reagir e 
empatar. Ainda perdemos 
algumas chances, mas saí-
mos de cabeça erguida do 
Rio Grande do Norte”, disse 
Tazinho, que fez questão 
de dizer que os jogadores 
foram valentes e supera-
ram todas as dificuldades 
para tentar conseguir a 
classificação, que não veio 
por muito pouco. (IM)

Campinense passa de fase e pega o Globo
Os jogadores do Campi-

nense se apresentam hoje à 
tarde, após a vitória e a clas-
sificação para a próxima fase 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro. O ambiente no 
time é o melhor possível, de-
pois da equipe ter consegui-
do alcançar o grande objeti-
vo. A Raposa venceu o Murici 
por 1 a 0, e conseguiu sur-
preendentemente a primeira 
colocação do Grupo A9, de-
pois de sair da lanterna, com 
três vitórias seguidas. Agora, 
o Rubro-Negro se prepara 
para a fase de mata-mata, e 
o primeiro adversário será o 
Globo do Rio Grande do Nor-
te. Por ter feito uma campa-
nha melhor, o time potiguar 
tem a vantagem de jogar o 
segundo e decisivo jogo em 
casa, em Ceará Mirim-RN.

Em relação a partida 
do último domingo contra o 
Murici, o técnico Paulo Moro-
ni ficou muito satisfeito com 
a dedicação dos jogadores. 
“Claro que o torcedor que-
ria uma exibição melhor de 
nossa equipe.  Mas fizemos o 
que podíamos dentro das cir-
cunstâncias e conseguimos o 

BRASILEIRO SÉRIE D

nosso objetivo. Os jogadores 
foram valentes e superaram 
todo um desgaste físico e 
mental pela necessidade de 
vencer todos os jogos. Temos 
que levar em conta que a 
equipe está em fase de tran-
sição, ainda assimilando uma 
nova forma de jogar”, disse o 
treinador.

Sobre a dificuldade da 
equipe diante do Murici, 

Paulo Moroni disse que já 
esperava, porque, na sua opi-
nião, a equipe alagoana tem 
jogadores com bom nível 
técnico, e estava disputan-
do uma vaga para a próxima 
fase da competição. “É uma 
equipe de bom nível técnico, 
e não é fácil de ser vencida. 
Já esperávamos este grau de 
dificuldades que tivemos”, 
acrescentou o treinador.

Sobre o adversário da 
próxima fase, Paulo Moroni 
disse que não esperava ser o 
Globo, mas não dá para esco-
lher adversários agora. “To-
das as equipes que passaram 
para a próxima fase são equi-
pes muito qualificadas. Seja 
lá qual for, não será nada fá-
cil, mas estamos preparados 
para encarar qualquer ad-
versário”, disse o treinador.

Contra o Murici de Alagoas a Raposa fez o dever de casa, venceu a partida por 1 a 0 e se classificou

No último domingo, 
o Belo perdeu para o 
Fortaleza pela Série 
C do Brasileirão

Eita Raposa valente!

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Nenhum outro esporte tem uma margem 
tão alta de imprevisibilidade como o futebol. 
Talvez isto explique porque é o esporte mais 
popular do mundo, e que move tantas paixões. 
Quem poderia imaginar que depois de um co-
meço de campeonato tão ruim, o Campinense 
poderia terminar a fase de classificação como 
o primeiro colocado do Grupo A9 do Brasileiro 
da Série D.  Pois bem, a Raposa mostrou que 
nada é impossível no futebol, mesmo quando 
a equipe precisa vencer tudo e todos, seguida-
mente. Depois de vencer Fluminense, em Cam-
pina Grande, Sergipe, em Aracaju e no último 
domingo o Murici, no Amigão, o Rubro-Negro 
mostrou que está bem vivo na competição, e 
vai em busca do sonho de chegar à Série C, e 
garantir um calendário cheio para a tempora-
da dois mil e dezessete.

Foi um jogo duro, e o placar de apenas 
1 a 0 mostrou isso. Mas era de se esperar. 
Era um jogo de 6 pontos, e o Murici era um 
adversário direto pela vaga. A Raposa reagiu 
na hora certa, e mostrou a sua torcida que é 
possível continuar sonhando. 

Agora, o Campinense terá um adversário 
difícil na fase de mata-mata, o Globo do Rio 
Grande do Norte. A Raposa ainda terá a des-
vantagem de decidir a vaga para a terceira 
fase, em Ceará Mirim. Mas o time já mostrou 
do que é capaz, e agora será reforçado para 
melhorar ainda mais. O próprio técnico Pau-
lo Moroni adiantou no domingo, que esta se-
mana chegam um lateral direito, e um meia, 
para tornar o elenco rubro-negro ainda mais 
forte. Eu acredito, que mesmo não sendo 
o time brilhante do primeiro semestre, o 

Campinense tem condições de chegar muito 
longe nesta competição, e garantir uma das 
4 vagas para a Série C do próximo ano.

Ao Sousa, restou a valentia da equipe, 
que saiu da lanterna do Grupo A 7 para dis-
putar o primeiro lugar. Foram três vitórias 
seguidas, e um empate no último domingo, 
que lhe custou a eliminação, já que o Amé-
rica venceu o Galícia e tomou a vaga do 
Dinossauro. O clube sertanejo mostrou que 
se tivesse começado mais cedo a sua prepa-
ração, teria passado para a segunda fase. 

Série C
O Botafogo perdeu a liderança do Grupo 

A do Brasileiro da Série C, da forma que mais 
temíamos. Jogando de forma covarde, com 3 
e até 4 volantes contra o Fortaleza. Com uma 

postura de time pequeno, o Belo chamou o 
Fortaleza para cima o tempo todo, e o que se 
viu foi um jogo de um time só. O Tricolor do 
Pici atacou o tempo inteiro, e chegou ao gol 
da vitória. Merecia vencer por muito mais, 
porque o Botafogo não incomodou a defesa 
do time da casa.

Outra vez, jogamos diferente fora, do 
que jogamos em casa. Independentemente 
do adversário, quando se fala em jogar fora 
de casa, o Botafogo entra sempre cheio 
de zagueiros ou volantes, e até jogadores 
improvisados, para se defender. Quem joga 
para não perder, nunca vai ganhar, e por 
isto, o Botafogo não venceu ninguém fora 
de casa, nem mesmo os lanternas da com-
petição. A verdade tem que ser dita, doa a 
quem doer. 
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Seleção lamenta perda de título 
para a Sérvia no Mundial de Vôlei
Brasil não joga bem e deixa 
escapar campeonato às 
véspera das Olimpíadas

Vencer o Brasil numa 
final de Liga Mundial por 3 
sets 0 era algo inimaginável 
para os jogadores da Sérvia. 
Pela forma como a seleção 
vinha jogando e derrubando 
gigantes. Mas no último do-
mingo, em Cracóvia, o núme-
ro excessivo de erros foi mi-
nando a confiança e custou o 
título. Sem esconder a frus-
tração por ter batido mais 
uma vez na trave, Bruninho 
disse que a pressão imposta 
pelos comandados de Niko-
la Grbic, “sem tirar o pé em 
nenhum momento, deixou o 
time sem saber o que fazer 
algumas vezes”. O que será 
preciso corrigir para evitar 
que algo semelhante acon-
teça durante a Olimpíada do 
Rio.

“A gente precisa de mais. 
De mais intensidade, de mais 
agressividade. Falhamos na 
defesa e o nosso jogo não 
fluiu. Por méritos deles tam-
bém, acabamos ficando um 
pouco, digamos assim, no 
corner, né? Com os caras o 
tempo inteiro pressionando 
e é difícil jogar atrás. Contra 
a França conseguimos bus-
car três sets, mas faltou um 
pouco para a gente desta vez. 
Eles defenderam muito bem 
e acho que o entusiasmo, a 
energia que colocaram em 
quadra acabou fazendo, de 
certa forma, que crescessem, 
ganhando confiança. A gente 
estava lúcido e concentrado 
para o que tinha que fazer. 
Quando eles começaram a 
pressionar demais, senti-
mos um pouco. Não pode. É 
decepcionante, é frustrante, 
mas a gente não tem muito 
tempo para ficar assim. Ago-
ra é virar a chave e continuar 
- disse.

A 19 dias da estreia nos 
Jogos Olímpicos, no Rio de 
Janeiro, o capitão da equipe 
afirma que o momento é de 
muita reflexão. Não de olhar 
para trás, mesmo que a cam-
panha de 13 jogos e apenas 
duas derrotas tenha sido 
pontuada por grandes atua-
ções. 

“Não interessa, não ga-
nhamos.  Fica o sentimento 
de bater na trave de novo. 
Um balanço? Mostramos que 
temos um grupo de vários 
jogadores que podem con-
tribuir. E agora é continuar 
remando, apanhar e levan-
tar porque daqui a uns dias 
começa tudo de novo. Te-
mos que olhar para frente. 
Teremos a oportunidade de 
mostrar na Olimpíada o que 
temos dentro da gente. Fazer 
cada jogo como se fosse uma 
final. Temos o que melhorar 
e é isso que nos deixa espe-
rançosos. Temos que traba-
lhar, acreditar e confiar.  

Nos Jogos Olímpicos, o 
Brasil está no chamado Gru-
po da Morte, que contará 
com Itália, Estados Unidos 
e França. México e Canadá 
completam a chave. Do outro 
lado estão Polônia, Rússia, 
Irã, Argentina, Cuba e Egito.

Não haverá mais nenhu-
ma competição para o sele-
cionado brasileiro antes da 
estreia nas Olimpíadas. Até 
lá, os atletas farão treinos 
intensos, já que a meta é não 
voltar a decepcionar, princi-
palmente por estar no Brasil.

Mudanças de normas agitam aeroportos
Faltando 18 dias para o 

início da Olimpíada de 2016, 
entraram em vigor normas 
mais rígidas de segurança 
para embarque. As mudan-
ças causaram filas na manhã 
de ontem nos principais ae-
roportos do País, incluindo 
aqueles considerados estra-
tégicos para a organização 
dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro.

No Aeroporto Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, pas-
sageiros lotaram o saguão em 
frente ao portão de embarque 
por volta das 7h. Funcioná-
rios de empresas que operam 
no terminal relataram que a 
fila chegou a dar voltas pelo 
aeroporto. O ritmo do embar-
que só foi normalizado após a 
segurança desistir de implan-
tar o novo padrão de revistas 
e checagem de bagagens.

No Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, a fila era 
grande no início da manhã, 
saindo do primeiro andar do 
terminal e chegando ao tér-
reo. Segundo uma atendente 

JOGOS OLÍMPICOS 2016

Silvânia Costa volta a quebrar recorde
Assim como já havia 

acontecido na primeira etapa 
nacional do Circuito Loterias 
Caixa de Atletismo Paralímpi-
co, também em São Paulo, Sil-
vânia Costa fechou com chave 
de ouro a segunda edição do 
evento, que se encerrou no 
último domingo, no CT Pa-
ralímpico Brasileiro. A atleta 
quebrou outra vez o recorde 
mundial do salto em distân-
cia, classe T11 (cego total). 

 A marca vem em boa 
hora, uma vez que hoje, o 
CPB anunciará a convocação 
oficial para o Rio 2016, em 
evento realizado no Centro 
de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro.  Silvânia venceu a 
disputa com 5,46m - 12 centí-
metros a mais do que o antigo 

PARALIMPÍADAS

Seleções 
chegam para 
período de 
aclimatação

Das 13 delegações olím-
picas, sendo 10 países, con-
firmadas para o período 
de aclimatação em Santos, 
quatro chegam esta semana. 
As seleções da Itália (de na-
tação, triathlon e maratona 
aquática), Japão (maratona 
aquática), Eslovênia (na-
tação e triathlon) e Rússia 
(maratona aquática) utiliza-
rão as instalações do Parque 
Aquático da Unisanta antes 
de embarcar para os Jogos 
do Rio de Janeiro.

A primeira equipe, os 
nadadores da Itália, chega no 
próximo dia 23. No dia 1º de 
agosto, começam a treinar 
na piscina os maratonistas 
aquáticos italianos, e no dia 
9, os integrantes da equipe 
de triathlon. Os russos ficam 
de 25 de julho a 8 de agosto, 
e os japoneses de 3 a 10 de 
agosto. A última seleção a 
chegar será a da Eslovênia, 
que inicia o trabalho com 
a equipe de natação no dia 
27 de julho, e com o time de 
triathlon no dia 6 de agosto. 
O Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paraolím-
picos do Rio de Janeiro 2016 
divulgou, em 2012, lista de 
172 instalações desportivas 
aptas a receber atletas e co-
missões para treinamento 
no período pré-jogos. A Uni-
versidade Santa Cecília foi 
uma das três selecionadas 
em Santos, além do Sesc e 
da Arena Santos.

De fora 
Uma das principais 

estrelas da luta olímpica 
australiana, Vinod Kumar 
Dahiya foi flagrado em um 
exame antidoping e está fora 
da Rio 2016. O atleta estava 
classificado para a categoria 
até 66kg do estilo greco-ro-
mano. Vinod foi suspenso 
por quatro anos do espor-
te pelo Comitê Olímpico da 
Austrália (AOC).

da companhia aérea Latam, 
mais de 50 passageiros já ti-
nham perdido o voo antes das 
7h por não conseguirem che-
gar à área de embarque.

Já em Brasília, a fila para 
embarque chegou quase ao 
lado de fora do aeroporto. 
Passageiros enfileiraram-se 
também para passar pelo 
aparelho de raio-X. 

As novas regras de segu-
rança ampliaram para todos 
os voos normas que antes só 
eram exigidas em voos inter-
nacionais, como a revista de 
passageiros para o acesso a 
áreas restritas dos aeropor-
tos e a inspeção de bagagens 
de mão. A partir de ontem, 
notebooks também devem 
ser retirados de bolsas para 

verificação e passagem por 
raio-X. Empresas aéreas já 
temiam que a rigidez causas-
se transtornos e chegaram a 
pedir que passageiros ante-
cipassem em uma hora sua 
chegada aos aeroportos -em 
vez de apresentar-se para o 
check-in com um uma hora de 
antecedência, que chegassem 
até duas horas antes do voo. 

salto, que ela havia consegui-
do em junho, na capital pau-
lista. Ela se isolou ainda mais 
na liderança do ranking mun-
dial da prova, a pouco mais de 
50 dias dos Jogos Paralímpi-

cos do Rio 2016, seu principal 
objetivo. 

 “Eu estou muito feliz, 
pois este é um trabalho que 
venho fazendo com objetivos. 
Já bati o recorde mundial, ga-

O que não se imaginava ocorreu no último domingo, quando os brasileiros não conseguiram barrar a seleção Sérvia, que ficou com o título da Liga Mundial de Vôlei

nhei o título sul-americano, 
parapan-americano e mun-
dial. Caço sonhos e estou 
conseguindo realizá-los. Este 
resultado me dá confiança 
de que o trabalho está dan-
do certo e preciso dar conti-
nuidade”, disse a atleta de 29 
anos. 

 
Natação
O segundo e último dia 

de disputas na piscina do CT 
foi marcado por mais recor-
des brasileiros e muita expec-
tativa dos nadadores para os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
Na modalidade, foi estabe-
lecido pela comissão técnica 
brasileira o número de 32 
vagas, sendo 19 homens e 13 
mulheres.

Longas filas se formaram após a Anac determinar mudanças devido à aproximação das Olimpíadas

Silvânia Costa deve ter seu nome divulgado para representar o País

FotoS: Divulgação
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Flamengo quer deixar de ser o 
time do “quase” no Brasileirão
Equipe deixa escapar 
vitória quando vencia o 
Botafogo por 3 a 1

O objetivo do Flamen-
go é claro: manter-se den-
tro ou perto do G-4 durante 
todo o Campeonato Bra-
sileiro e arrancar a partir 
do fim de outubro, quando 
terá de volta ao Maracanã 
e contará com o apoio da 
maior parte de sua torcida. 
Dessa forma, conquistar a 
vaga para a Libertadores 
ou o título da competição. 
Para isso, entretanto, é ne-
cessária uma estabilidade 
que o time ainda não conse-
guiu e que ficou clara mais 
uma vez no empate em 3 a 
3 com o Botafogo, no último 
domingo.

Em 15 jogos dispu-
tados, apenas uma vez o 
Flamengo conseguiu duas 
vitórias seguidas – sobre 
Ponte Preta e Vitória –, e foi 
exatamente naquele mo-
mento, na quinta rodada, 
que a equipe chegou pela 
primeira vez ao G-4. A se-
gunda vez, e última, ocor-
reu após a vitória por 1 a 0 
sobre o Santa Cruz em Reci-
fe, na 10ª rodada.

A partir de então o Fla-
mengo passou a alternar vi-
tórias e derrotas até chegar 
ao empate com o Botafogo. 

O tropeço após a equipe 
estar vencendo por 3 a 1 
não foi perdoado. O time 
terminou a 15ª rodada na 

mesma sexta posição, mas 
desta vez dois pontos atrás 
do G-4 e a oito da liderança 
do Brasileirão.

Com o sinal de alerta li-
gado, o Flamengo tem a cer-
teza de que precisa buscar 
vitórias nas duas próximas 

rodadas, quando vai enfren-
tar times da zona de rebai-
xamento. Para isso, preten-
de usar seus trunfos. Contra 

o América-MG, vai atuar no 
Estádio Kleber Andrade, em 
Cariacica (ES), onde conta 
com uma torcida entusias-
mada e que deve lotar o 
campo. Diante do Coritiba, 
poderá ter a confiança dos 
bons resultados como visi-
tante neste Brasileiro. São 
55% de aproveitamento dos 
pontos disputados na casa 
dos adversários.

Nada satisfeito com o 
resultado do clássico, Ré-
ver também mostrou-se 
incomodado com os altos 
e baixos do Flamengo no 
Brasileiro. Mas o zagueiro 
manteve a esperança por 
ver a atuação contra o Bota-
fogo mostrar ao time o que 
precisa ser feito para deixar 
o “quase” de lado.

“Num campeonato 
longo isso sempre acon-
tece. Não tem momento 
certo de oscilar, mas nem 
sempre é como imagina-
mos. Esperamos que sirva 
de lição. Quando estiver-
mos vencendo, é impor-
tante controlar ainda mais 
a posse de bola. Contra o 
Botafogo, no momento 
crucial do jogo deixamos 
a bola com o Botafogo e 
levamos dois gols - lamen-
tou Réver. Esta situação 
tem deixado todos muito 
preocupados.

Apesar de abrir uma vantagem de dois gols contra o Botafogo-RJ, a equipe rubro-negra cedeu o empate e saiu reclamando bastante

Um jogo muito disputado: assim foi o clássico entre as equipes

Bastou apenas um gol para o time palmeirense disparar na liderança do Campeonato Brasileiro

O Corinthians criou me-
lhores chances no clássico do 
último domingo, em Itaquera, 
mas não fez o suficiente para 
vencer o São Paulo, pela 15ª 
rodada do Brasileiro. Os do-
nos da casa pararam em duas 
excelentes defesas de Denis 
em tentativas de Rodriguinho 
e Romero. Os gols foram de 
Cueva, após bater pênalti so-
frido por ele mesmo, e Bruno 
Henrique, que aproveitou re-
bote da zaga para empatar o 
placar.

É a primeira vez que os 
são-paulinos conseguem sair 
de Itaquera com um ponto. 
Antes, o clássico tinha sido 
disputado quatro vezes, com 
quatro triunfos alvinegros. O 
resultado faz o Corinthians ir 
aos 29 pontos, se distancian-
do um pouco mais do líder 
Palmeiras, que venceu o In-
ternacional e chegou aos 32 
pontos. O São Paulo, por sua 
vez, vai a 22 e inicia nova tra-
jetória no Nacional após ser 
eliminado da Libertadores. 
Na próxima rodada, os corin-
tianos recebem o Figueiren-
se, no próximo sábado, e os 
são-paulinos jogam contra o 
Grêmio, em Porto Alegre, no 
domingo (24). 

Escalados para serem os 
substitutos de Paulo Henri-
que Ganso e Jonathan Calleri, 
protagonistas do São Paulo 
no primeiro semestre e que 
nos últimos dias deixaram o 
clube, Christian Cueva e Yta-
lo foram bem em Itaquera. O 
gol que abriu o placar nasceu 
de uma parede feita por Ytalo, 
escalado como centroavante, 
que ganhou no alto da zaga 
corintiana e encontrou Cueva 
rapidamente para que o pe-
ruano superasse Balbuena em 
velocidade e fosse derrubado 
na área por Yago. O próprio 

Depois de quatro jogos, São Paulo 
arranca empate com o Corinthians

EM ITAQUERA

Tranquilidade para sair 
jogando e muita posse de 
bola. Assim foi o começo do 
Palmeiras na vitória por 1 a 
0 sobre o Internacional, em 
Porto Alegre, no último do-
mingo. Calmo atrás e muito 
veloz na frente – com um trio 
ofensivo formado por Róger 
Guedes, Erik e Gabriel Jesus 
–, o time definiu o resultado 
com um gol marcado aos dez 
minutos.

Foi o 13º jogo sob co-
mando de Cuca que o Palmei-
ras abriu o placar antes dos 
20 minutos. Nessas partidas, 
foram nove vitórias, três em-
pates e uma derrota.

O gol foi construído com 
seis toques na bola. O zaguei-
ro Vitor Hugo deu o primei-
ro passe em direção a Jean. 
Com muito espaço, o lateral 
rapidamente esticou a bola 
na direita para Cleiton Xavier, 
que saiu da mira da marcação 
para alçá-la na área e ver Ga-
briel Jesus dar um leve des-
vio. Erik veio de trás e bateu 
para vazar Marcelo Lomba.

O autor do único gol foi a 
novidade da vez na escalação 
do sempre misterioso Cuca. 
Como os retornos de Thiago 
Santos, Róger Guedes e Ga-
briel Jesus após suspensão 
já eram esperados, ver Dudu 
(que volta um pouco menos 
para ajudar na marcação) no 
banco de reservas surpreen-
deu. Mas a aposta deu muito 
certo.

“Pensei no melhor do Pal-
meiras. Lógico que se as coisas 
não dão certo, eu estaria aqui 
respondendo de outra forma. 
Viriam me perguntar por que 
não entrou o Dudu”, brincou 
o treinador, ao final da roda-
da em que seu time abriu três 
pontos para o vice-líder Corin-
thians e cinco para o terceiro 
colocado Grêmio.

A satisfação com a atu-
ação era nítida na entrevista 
coletiva. Seu time chegou a 
ter 70% de posse de bola no 
primeiro tempo. Caracteri-
zado na era Marcelo Oliveira 
pelos chutões, o Palmeiras de 
Cuca tem tranquilidade para 

sair jogando com a bola no 
chão. Prova disso é que os za-
gueiros Edu Dracena e Vitor 
Hugo foram os dois jogadores 
com maior número de passes 
dados na partida: 42 e 37, 
respectivamente.

Time treinado por Cuca 
jogou como joga em casa: cal-
mo na saída de bola e muito 
veloz na frente. Zagueiros 
Edu Dracena e Vitor Hugo fo-
ram os jogadores com mais 
passes dados

Em contrapartida, o In-
ternacional sofria quando 
tinha a bola no campo de de-
fesa e perdia a posse em pou-
co tempo para uma marcação 
que começava com Gabriel Je-
sus, Róger Guedes e Erik.

Esse desenho só foi mu-
dar no segundo tempo, quan-
do os donos da casa passaram 
a povoar o campo de ataque. 
Mas, em uma tarde muito boa 
do volante palmeirense Thia-
go Santos, que deu enorme 
proteção à zaga, o Inter quase 
não fez Fernando Prass traba-
lhar.

Palmeiras vence o Internacional e 
segue cada vez mais na liderança

SÉRIE A

Cueva bateu e converteu o pri-
meiro gol dele pelo São Paulo.

Não deu nem tempo 
para comemorar. Sete mi-
nutos depois, o Corinthians 
empatou em jogada muito 
estranha. Bruno Henrique 
aproveitou um bate-reba-
te da zaga são-paulina para 
mostrar que está com os 
reflexos em dia e empatar o 
jogo com gol de cabeça. 

A escalação de Danilo 
significou uma pequena mu-
dança na movimentação do 
ataque corintiano. Contra o 
São Paulo, o veterano do Co-
rinthians atuou como mais 
um na criação das jogadas 
ofensivas. Posicionado como 
um ‘falso 9’, o camisa 20 foi 
participativo, mas pouco efe-

tivo, especialmente pela falta 
de velocidade, contrastante 
com o trio que o acompanha-
va (Romero, Giovanni Augus-
to e Marquinhos Gabriel).

As quatro derrotas do 
São Paulo em quatro jogos na 
Arena antes da partida deste 
domingo renderam muitas 
provocações da torcida corin-
tiana antes do apito inicial. A 
primeira delas foi a lembran-
ça do 6 a 1, pelo Brasileirão 
do ano passado. Mas a pro-
vocação individual foi com o 
goleiro Denis, criticado por 
parte dos são-paulinos por 
algumas falhas recentes. No 
ritmo de “Toca no Calleri que 
é gol”, alguns corintianos can-
taram “Chuta que é o Denis 
no gol”.

fotos: Divulgação
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Pilotos iniciam a segunda etapa
BRASILEIRo DE KARt NA PARAÍBA

Um modesto quinto lugar na categoria 
Sudam. Esta foi a colocação do paraibano 
Sérgio Crispim, na final da primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de Kart, que se 
encerrou no último sábado, no Circuito 
Paladino, na cidade de Conde, Litoral Sul 
do Estado. A prova foi vencida pelo gaú-
cho Pedro Michellon Goulart, que acabou 
beneficiado pela punição a Marcel Coletta 
(MA), que faturou também o prêmio extra 
da Confederação Brasileira de Automobi-
lismo - CBA.

Ontem tiveram início as disputas da 
segunda fase do Campeonato, quando as 
novas categorias entraram em cena. Assim 
como aconteceu na primeira semana, a se-
gunda-feira foi destinada para o trabalho 
dos mecânicos, sem carros na pista. Para a 
organização, é dia de sorteio e controle de 
pneus, lacração de motores e chassis, além 
da inspeção de segurança.

Nas competições da primeira etapa, a 
prova em que o paraibano Sérgio Crispim 
disputou era a mais esperada. Afinal, o 

vencedor receberia uma temporada com-
pleta na Fórmula 3 do próximo ano, o que 
levou ao Litoral Sul da Paraíba nada menos 
que 23 pilotos no grid de largada. Sérgio 
chegou a 4s643 do líder Pedro Michellon 
Goulart.

Por outro lado, foram os pernambuca-
nos Vinícius Abreu Ponce, Kiko Porto e Fa-

brício Filho que brilharam no Kart. Eles se 
sagraram campeões brasileiros em três ca-
tegorias: Júnior, Júnior Menor e Mirim, res-
pectivamente. Na categoria Cadete, quem 
subiu ao pódio foi Gabriel Gomez (SC). 
Na F4 graduados, Marcus Vinícius Borges 
(CE) e Abel Reigada (SP), na F4 senior.

Porém, os motores começam a roncar 

mesmo a partir de hoje, para as primeiras 
duas sessões de treinos livres. Amanhã, 
haverá mais dois treinos livres. O regula-
mento é o mesmo da semana anterior: três 
provas classificatórias até a grande final, 
no sábado. As provas em disputas serão 
Graduados, Senior A, Senior B, Super Se-
nior, Novatos, Sudam Júnior e Shifter.

Adrizzia Silva
Especial para A União

A Copa Paraíba de Futebol 
Raimundo Braga 2016 etapa 
da Borborema foi decidida 
no último sábado, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
O Centro Sportivo Emanuel, 
do bairro das Malvinas venceu, 
pelo placar de 2 a 1, a Escolinha 
100% Nordeste H12, que é do 
Distrito Mecânico, e represen-
tará a região na fase final da 
competição, que deverá acon-
tecer no mês de outubro. Os 
gols da partida foram anotados 
por Jordan e João Paulo, para o 
time campeão, enquanto que 
João Victor descontou para o 
vice-campeão.

Antes da bola rolar, Bruno 
Roberto, secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), organizadora do even-
to, prestou uma homenagem 
ao desportista José Santos, que 
foi o dirigente que mais venceu 
campeonatos paraibanos, tota-
lizando 11 títulos, quando es-
teve a frente do Departamento 
de Futebol do Treze, Campi-
nense e Botafogo, nas décadas 
de 60, 70 e 80. O homenagea-
do e o secretário ainda deram 
o chamado “ponta pé inicial”, 

gesto simbólico, que antecedeu 
o jogo.

“José Santos prestou um 
relevante serviço ao esporte, 
não só de Campina Grande, 
como também,  da Paraíba, 
pois como supervisor, foi cam-
peão 11 vezes pelos três maio-
res clubes do nosso Estado, 
sem falar de um grande desco-
bridor de novos talentos que o 
foi. O Governo do Estado por 
meio da Sejel, presta essa ho-
menagem por saber o quanto 
ele contribuiu para o engran-
decimento do nosso futebol”, 
frisou Bruno Roberto.

Sobre a competição, o 
gestor parabenizou as equi-
pes e destacou a valorização 
nas categorias de base. “Essa 
Copa, que vem sendo realizada 
desde 2013, nas 14 regiões da 
Paraíba, vem fazendo que as 
equipes profissionais e ama-
doras valorizem a categoria de 
base, já que é até 15 anos. Para-
béns à equipe campeã Centro 
Emanuel e também a 100% 
Nordeste, que soube usar o 
espírito do esporte, pois só em 
chegar numa final, já tem gran-
de mérito”, disse.

Escolinha Emanuel é 
campeã em Campina

CoPA PARAÍBA SUB-15

Nove paraibanos tiveram o sa-
bor especial de subir ao pódio no úl-
timo domingo, durante o Campeo-
nato Mundial de Handebol Beach 
(handebol de areia), em Budapeste, 
capital da Hungria, quando, con-
quistaram com a Seleção Brasileira o 
vice-campeonato (medalha de pra-
ta). As premiações vieram nas cate-
gorias masculina e feminina. Depois 
de duas finais muito equilibradas, o 
País não conseguiu repetir os títu-
los da última edição, em 2014, mas 
ainda é o maior vencedor da moda-
lidade nos dois naipes, com quatro 

ouros entre os homens e três entre 
as mulheres. O resultado assegurou 
também a vaga nos dois naipes para 
o World Games de 2017, na Polônia.

No feminino, onde a Seleção 
Brasileira é formada por base parai-
bana (são sete atletas no elenco), a 
decisão foi entre Brasil e Espanha. O 
time europeu impôs um ritmo for-
te e pressionou as brasileiras desde 
o início. O jogo terminou 2 a 1 em 
favor das adversárias. A medalha de 
bronze ficou com a Noruega, que 
passou pelas donas da casa por 2 a 1.

No masculino, onde o Brasil 

tem dois atletas da Paraíba,  o País 
reencontrou a Croácia, repetindo a 
decisão de 2014, quando levantou 
a taça. Porém, desta vez, os croatas 
deram o troco. O resultado foi 2 a 0 
para os europeus. O Qatar venceu a 
disputa pelo terceiro lugar por 2 a 1 
sobre os anfitriões.

Para o coordenador de hande-
bol de areia da Confederação Bra-
sileira de Handebol, Stanley Mac-
kenzie, a modalidade tem mostrado 
uma grande evolução, o que torna 
cada competição ainda mais dispu-
tada. (AS)

Paraibanos são prata na Hungria
HANDEBoL BEACH

As atletas do Brasil, cuja base é paraibana, erguem o troféu de vice-campeão do Campeonato Mundial de Handebol Beach

O secretário prestou homenagem a José Santos, 11 vezes campeão

Durante a primeira etapa, 
encerrada no último domingo, 
a PB ficou em quinto lugar
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CPF/CNPJ....: 929784524-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.374,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039788
Responsavel.: CASSIA KALINE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 073709024-39
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            280,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038565
Responsavel.: CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 055957524-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.133,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039876
Responsavel.: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
A&D
CPF/CNPJ....: 023475727/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.510,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038933
Responsavel.: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
A&D
CPF/CNPJ....: 023475727/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.605,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038939
Responsavel.: DANIELLE DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ....: 057458764-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038305
Responsavel.: DEBORA MARIA FELIX
CPF/CNPJ....: 101465854-37
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            200,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL HOSANA
Protocolo...: 2016 - 039059
Responsavel.: DEISY KAROLINY ATANASIO DIAS
CPF/CNPJ....: 093602054-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038964
Responsavel.: DJANICE SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 587708874-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038157
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS DO 
NASCI
CPF/CNPJ....: 005630365/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038962
Responsavel.: ELISANGELA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ....: 010583374-67
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            695,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038595
Responsavel.: ELLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - M
CPF/CNPJ....: 019248644/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040775
Responsavel.: ELLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - M
CPF/CNPJ....: 019248644/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            522,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039306
Responsavel.: EVERALDO RAIMUNDO DE MELO
CPF/CNPJ....: 012989249/0001-50
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Responsavel.: 3S ASSESSORIA E CONSULTORIA 
EMPRES
CPF/CNPJ....: 020650143/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            430,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040771
Responsavel.: AF EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA
CPF/CNPJ....: 007872469/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            609,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038247
Responsavel.: ADATIANE CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 949764221-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            649,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038105
Responsavel.: ADJELMA JEANNE MARIE SOARES 
E SILVA
CPF/CNPJ....: 007624804-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.962,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040398
Responsavel.: AGATE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 010978098/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038623
Responsavel.: ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA
CPF/CNPJ....: 027769674-70
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            408,00
Apresentante: COND DO EDIFICIO RESIDENCIA 
LARISSA
Protocolo...: 2016 - 038301
Responsavel.: ALLIANCE GREENMARE CONSTRU-
COES SPE
CPF/CNPJ....: 012681317/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            207,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039071
Responsavel.: ANDERSON NASCIMENTO DE OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ....: 024324919/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            336,05
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039187
Responsavel.: ANDRE AUGUSTO CASTRO AMARAL
CPF/CNPJ....: 364940894-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037794
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ....: 008411869/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038104
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ....: 047266694-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038363
Responsavel.: CARLOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039117
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ....: 007641255/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.279,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039166
Responsavel.: FARADH YUSUF SALEH AHMAD
CPF/CNPJ....: 824750401-49
Titulo......: CHEQUE           R$          2.500,00
Apresentante: CARLOS GILBERTO HOLANDA
Protocolo...: 2016 - 038561
Responsavel.: FLAVIO MACIEL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019200974-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.909,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040685
Responsavel.:  FRANCISCA JULIA CAVALCANTI 
LACERDA
CPF/CNPJ....: 617833404-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038332
Responsavel.: FRANCISCO OSSIAN SOUSA SA
CPF/CNPJ....: 273268374-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.753,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040518
Responsavel.: GERLANIA PEREIRA JERONIMO
CPF/CNPJ....: 042716114-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.879,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040251
Responsavel.: GILANI FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 106718984-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039518
Responsavel.: GIRLAYNE ATAIDE DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 021933051/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,82
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038821
Responsavel.: GUIBSON RODRIGUES ARAUJO
CPF/CNPJ....: 068738344-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037929
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035427749/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037597
Responsavel.: IURI COUTINHO ME
CPF/CNPJ....: 017747686/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037598
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ....: 022273743/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.199,83
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038874
Responsavel.: J M CONSTRUTORA E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ....: 011771567/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.027,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

Protocolo...: 2016 - 039358
Responsavel.: JOACIL PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 047245194-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038121
Responsavel.: JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 929234534-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038092
Responsavel.: JOAO BATISTA  DA COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 161625444-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038594
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038470
Responsavel.: JONATAS SILVA SOUZA
CPF/CNPJ....: 077513714-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.413,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039834
Responsavel.: KAROLINNE PONTES RIOS
CPF/CNPJ....: 088311974-95
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.803,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040691
Responsavel.: KEMP CORREIA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 034600054-83
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            445,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037916
Responsavel.: KLAUDINE VER SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015402600/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.329,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037165
Responsavel.: LAURENY RAFAEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 008568644/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            617,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039138
Responsavel.: LEUTEMBERG RAFAEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 415590294-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.095,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039973
Responsavel.: LUCIO PRAZERES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001783404-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041061
Responsavel.: MM COM VAREJ DE ROUPAS LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 022025186/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            769,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037225
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE XER
CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037650
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE XER

CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037649
Responsavel.: MARIA DA PENHA DA SILVA PAIVA
CPF/CNPJ....: 288298164-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.308,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040088
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038272
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.191,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038631
Responsavel.: MONICA TOMAZ TEJO
CPF/CNPJ....: 701906874-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.952,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040543
Responsavel.: NOBREGA E FARIAS COM FARM LTDA ME
CPF/CNPJ....: 022258846/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,15
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039107
Responsavel.: OZAWA BRASIL JUNIOR
CPF/CNPJ....: 068604844-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040900
Responsavel.: PATRICIA INACIO DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 007418724-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.375,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040483
Responsavel.: PEDRO COSME DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 380041194-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.422,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039957
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EMPRE-
ENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         41.053,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038210
Responsavel.: PLANC TERSILA DO AMARAL - 249
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.033,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039245
Responsavel.: RBA REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005238602/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038057
Responsavel.: RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA 
9309488441
CPF/CNPJ....: 013879902/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038477
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 07
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            846,48
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039189
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 
0720086
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039216
Responsavel.: RICARDO SOUZA COELHO.
CPF/CNPJ....: 027143264-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038989
Responsavel.: ROBERTA SUELY DE FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ....: 096982604-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.235,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039910
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 054707364-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039069
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 054707364-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039083
Responsavel.: SPACO N C  DE ART DO VEST LTDA
CPF/CNPJ....: 016950932/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.021,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038851
Responsavel.: TARCISIO OLIVEIRA DE PAIVA
CPF/CNPJ....: 023174244/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039051
Responsavel.: VALDICLEIDE DOMINGOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 013764699/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            336,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039119
Responsavel.: VANESSA GONCALVES RAMOS
CPF/CNPJ....: 054741847-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.111,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040043
Responsavel.: YDAIANA QUIRINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 066347974-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.185,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039783
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/07/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -
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A MRV Engenharia e Participações S/A, CNPJ: 08.343.492/0110-83, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a licença de Operação Nº 394/20160, válida até 13/07/2018. 
Para operação de um residencial Multifamiliar ( Parque Jardim América - Califórnia, com 464 uni-
dades). Localizado: Município: João Pessoa, bairro: Ernani Sátiro,  Rua Ana Espínola Navarro, S/
Nº, Setor 26, Quadra 191, Lote 0930, CEP: 58.080-020.

A MRV Engenharia e Participações S/A, CNPJ: 08.343.492/0110-83, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a licença de Operação Nº 395/20160, válida até 15/07/2018. 
Para operação de um residencial Multifamiliar ( Parque Jardim América - Flórida, com 240 unidades). 
Localizado: Município: João Pessoa, bairro: Ernani Sátiro,  Rua Ana Espínola Navarro, S/Nº, Setor 
26, Quadra 191, Lote 0930, CEP: 58.080-020

 SYLAR PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 13.135.222/0001-63 
Torna público que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença 
de instalação nº 1627/2016 em João pessoa, 8 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade 
de: Loteamento urbano com 467 lotes e 16 quadras, com área total de 18,48 há – Loteamento Bairro 
Nobre.  Na (o) – RUA PROJETADA, CHÃ DE SOLANEA, CENTRO, SOLANEA Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-000525/TEC/LI-4630
  
 A JVR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 24.282.188/0001-76, torna público 
que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
licença ambiental de INSTALAÇÃO para o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE 
06-R, da QUADRA 04, do LOTEAMENTO PROGRESSO, em Cabedelo/PB.
  
 LUCILENE GARCIA, CPF nº 951.856.159-15, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de INSTALAÇÃO para 
o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE 04M, da QUADRA “B”, do LOTEAMENTO 
PRAIA NORTE, em Cabedelo/PB.
  
 A RR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 12.990.849/0001-39, torna público 
que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
licença ambiental de OPERAÇÃO nº 220/2016, válida até 21/06/2020, para o imóvel comercial 
construído no LOTE 04R, da QUADRA 03, do LOTEAMENTO AMAZÔNIA PARK, em Cabedelo/PB.
 
  A RR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 12.990.849/0001-39, torna público que 
recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença 
ambiental de INSTALAÇÃO nº 226/2015, válida até 09/11/2017, para o imóvel comercial que será 
construído no LOTE 15, da QUADRA 09, do LOTEAMENTO AMAZÔNIA PARK, em Cabedelo/PB.
  
 A RR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 12.990.849/0001-39, torna público que 
recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença 
ambiental de INSTALAÇÃO nº 227/2015, válida até 09/11/2017, para o imóvel comercial que será 
construído no LOTE 18, da QUADRA 03, do LOTEAMENTO AMAZÔNIA PARK, em Cabedelo/PB.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de veículos destina-
dos as Secretaria de Educação. 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, 18 de Julho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos 
tipo Hatch para atender a necessidade da SEMOB.. 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, 18 de Julho de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de botijões completos 
de água e gás para Escolas e Creches do Município. 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, 18 de Julho de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 08 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Barras 
Sinalizadoras Veicular,. 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. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 18 de Julho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: PARA RE-

ALIZAÇÃO DO EVENTO “DOMINGO NO TEATRO MUNICIPAL”, NOS DIAS 03 DE ABRIL, 01 
DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE/PB. PARTES: SEDE/PMCG e a Empresa ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA 
MARTINS - VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 
3360-41; 000. VIGÊNCIA: 120 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E ALLEF CONNERY 
FERREIRA CÂMARA MARTINS. 

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
EXTRATO DE CONVÊNIO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: PARA REALI-
ZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO ESPETÁCULO DE DANÇA  “A FEIRA “  DEN-
TRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO”, APOIADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE 
JULHO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG e a Empresa ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA 
MARTINS - VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 
3360-41; 000. VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E ALLEF CONNERY 
FERREIRA CÂMARA MARTINS. 

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

CONVOCAÇÃO
 Pregão Presencial SRP nº 009/2016

O Pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: 
BETA SOLUTIONS COMERCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA-ME, DISMENE DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME, CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME, IN-
TELIGENCIA COMERCIO DE EQUIOAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, WAGNER CARTAXO 
MARQUES EIRELI-EPP, EQUIPAÇO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICO LTDA-ME, MOZART E 
ARAUJO SANTOS-EPP e ALDO FABRIZIO DUTRA-EPP, para sessão pública no dia 27/07/2016 
as 13:30hs para abertura de etapa de lances e habilitação. Maiores informações e aquisição do 
edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém-PB, 18 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para pavimentação em diversas ruas, no Município de 
Água Branca/PB, conforme Contrato de Repasse nº 821272/2015.; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - EPP - R$ 238.312,65.

Água Branca - PB, 15 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2016, que objetiva: Contratação dos serviços 
de elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Topografia e prestação de serviços necessários, 
conforme consta o termo de referência, para o município de Água Branca/PB, HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ILTONIO ALVES NITÃO - R$ 23.170,00.

Água Branca - PB, 18 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

Protocolo...: 2016 - 037695
Responsavel.: MARIA DA PENHA FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 839972704-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036318
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
     CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.658,00
     Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 037289
     Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.098,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037498
Responsavel.: MATEX IMP E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.992,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037543
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.462,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037545
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.104,38
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039104
Responsavel.: MOISES ARCANJO TARGINO ME
CPF/CNPJ....: 005459218/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.002,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037565
Responsavel.: NECY ARAUJO DO NASCIMENTO PAIVA
     CPF/CNPJ....: 341746564-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.539,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040332
Responsavel.: NORBERTA DORAND DE ALCANTARA 
MATHIA
CPF/CNPJ....: 018835659/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037349
Responsavel.: NUBIA VITORIA REODINO DE MELO
CPF/CNPJ....: 060770514-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036319
Responsavel.: RAMALHO E LEITE INDUSTRIA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ....: 021900144/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.940,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036923
Responsavel.: RAMALHO E LEITE INDUSTRIA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ....: 021900144/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.940,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038184
Responsavel.: RANILSON LASARO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010312814-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038317
Responsavel.: SERGIO ANDRE SAMPAIO DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 053060344-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036315
Responsavel.: SEVERINO DOS RAMOS DE ARRUDA 
FERREI
CPF/CNPJ....: 012806190/0001-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$         20.924,80
Apresentante: NORDIL NORDESTE DIST E LOGIS-
TICA LT
Protocolo...: 2016 - 036570
Responsavel.: SIMONY PEREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 701759204-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.361,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039991
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,  19/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 013505871/0001-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039070
Responsavel.: AGROVAL - AGROIND. VALE DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 001165715/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041356
Responsavel.: ALECSSANDRA ALVES DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 021282381/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            106,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037210
Responsavel.: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS AUT.
CPF/CNPJ....: 003339449/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.605,01
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037527
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 022569025/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.913,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037298
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 022569025/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.026,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038159
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO KARLOTA III
CPF/CNPJ....: 002252572/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            759,93
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038219
Responsavel.: CONEXAO E CONSTRUCOES - 316
CPF/CNPJ....: 017864118/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036466
Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS
CPF/CNPJ....: 012602716/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037215
Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS
CPF/CNPJ....: 012602716/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.349,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037273
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 369903374-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.668,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040175
Responsavel.: ITALO QUEIROZ DE MELO
CPF/CNPJ....: 038066274-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039181
Responsavel.: JANAINA LUZIA DE OLIVEIRA ROSS
CPF/CNPJ....: 016976889/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037676
Responsavel.: JM ALMEIDA NETO - ME
CPF/CNPJ....: 016776404/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037492
Responsavel.: KALEBE LAEL COSTA DIONISIO
CPF/CNPJ....: 093022974-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.044,41
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039235
Responsavel.: LUIZ ANTONIO GUEDES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 257593104-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.300,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037513
Responsavel.: LUIZ SERGIO GOMES DA SILVA 
EIRELI-M
CPF/CNPJ....: 017151508/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038236
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ....: 021659462/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            635,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 042/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CANOS. Data de abertura: 
29/07/2016 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 18 de junho 
de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
043/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SERVIÇOS DE BORRACHARIA. Data de abertura: 
29/07/2016 às 11h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 18 de julho 
de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médicos Hospitalares e Laboratoriais destinados a 
atender às necessidades assistenciais das UBS I, II, III, IV, V e VI, Laboratório, POSTO NOTURNO 
e SAMU. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 06/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / FUS / PAB e SAMU: 02.041 - 10.301.0013.2012 - 10.301.0012.2013 - 10.301.0014.2014 
- 10.302.0014.2016 - 10.301.0017.2037 - 10.302.0012.2046 - 10.301.0012.2054 - 10.24.0017.2057 
- 10.244.0014.2058 - 10.301.0013.2065 - 10.302.0012.2068 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON-
SUMO. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALAGOINHA e CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CT Nº 055/2016 - 13.06.2016 - R$ 2.139,90 
- NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MEDIC. LTDA - CT Nº 056/2016 - 13.06.2016 
- R$ 4.120,00 e PANORAMA COM. DE PRODUTOS MED. E FARMACEUTICOS LTDA - CT Nº 
057/2016 - 13.06.2016 -  R$ 86.792,00.

Alagoinha, 13 de Junho de 2016.
JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ASSINADO NO DIA 06.11.2014, REFERENTE 
A TOMADA DE PREÇOS Nº 00035/2014, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM A CONS-
TRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA EMEIEF 
AMÉLIA ARANTES LEITE, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AGUIAR E A EMPRESA CONSTRUTORA SOARES LTDA.

1.0 -  Partes Contratantes:
          CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
                                            CNPJ nº  08.939.944/0001-30
                                            Rua  Irineu Lacerda, s/nº -  Aguiar – PB.
CONTRATADA:   CONSTRUTORA SOARES LTDA.
                                             CNPJ nº  12.889.340/0001-02
                                             Av. Gil Galdino, 150 - Centro    
                                             Piancó  -   PB.
2.0-  Motivo do aditamento:  Alteração de prazo.
3.0-  Cláusula  Quarta:  Do Prazo.
4.0-  A Cláusula Quarta do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
4.1– O prazo para prestação dos serviços ora aditado, fica prorrogado ate o dia 22/03/2017. 
5.0 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam por este instrumento os termos do Contrato 

em epigrafe, assinado em 06.11.2014, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas. O 
presente Aditivo opera seus efeitos aplicam ao presente termo. 

6.0- O presente Aditivo opera seus efeitos a partir de 26 de Junho de 2016.
7.0 - Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Aguiar - PB, 23 de Junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR             CONSTRUTORA SOARES LTDA.
Manoel Batista Guedes Filho-Prefeito                                  Contratada                
CNPJ  nº  08.944.076/0001-87                    CNPJ  nº 12.889.340/0001-02

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial n° 
00018/2016, para locação de sinal de internet via rádio, destinados a todas as secretarias, conforme 
edital e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME, CNPJ Nº 
17.625.463/0001-41, vencedora com o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 
e valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme carta proposta e julgamento do Pregoeiro.  

Ibiara - PB, 18 de julho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 39/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de medicamentos controlados, desti-
nados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município. Data 
e Local, às 09:30 horas do dia 29/07/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de 
Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 15 de Julho de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar que após 
abertura e análise do envelope da proposta de preço, chegou-se a conclusão que para atender o 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Concorrência 
Pública, que a proposta de preço apresentada pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES E CIA 
LTDA – CNPJ/MF Nº 18.246.378/0001-35 – Representada pelo Senhor Patrício Fernandes dos 
Santos, CPF Nº 023.897.734-00, apresentou planilha orçamentária em desacordo com o Edital. No 
entanto, declaramos a licitante desclassificada do certame. Desta forma, diante da única empresa 
participante da abertura da nova proposta de preço, a qual foi desclassificada, a Comissão de 
licitação decide encerrar o presente certame declarando a licitação frustrada.

Mamanguape, 04 de abril de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 021/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é serviços na confecção de próteses dentárias. Data de abertura: 
29/07/2016 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 18 
de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
REPUBLICAÇAO POR DESERÇAO

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 
017/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de empresa/profissional para realização 
de exames laboratoriais/especializados, que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. 
Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para: 29/07/2016 às 10h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 18 de Julho de 2016. José Cláudio 
Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 022/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é execução dos serviços de assessoria e faturamento ambulatorial 
hospitalar, digitação e preparação de documentos dos sistemas de informações da saúde. Data de 
abertura: 29/07/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 
45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de 
Santana, 18 de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 023/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de medicamentos de uso controlado. Data de abertura: 
29/07/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 18 
de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.2016.

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 27.07.2016, às 10h30min, 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, 18 de Julho de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Nos termos do relatório final  e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pre-

gão Presencial nº 00047/2016, que objetiva: Contratação dos serviços de elaboração de Projetos 
Básicos e Executivos, Topografia e prestação de serviços necessários, conforme consta o termo 
de referência, para o município de Água Branca/PB, ADJUDICO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ILTONIO ALVES NITÃO - R$ 23.170,00.

Água Branca - PB, 18 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA  - Pregoeira 

ASSOCIAÇÃO DOS FRANQUEADOS MUITOFÁCIL ARRECADAÇÕES PAGFACIL DA 
PARAIBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da ASSOCIAÇÃO DOS FRANQUEADOS MUITOFÁCIL ARRECADAÇÕES PAGFA-

CIL DA PARAIBA, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados, 
que se encontram no regular exercício de seu direito de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 25/07/2016, em sua sede social, na Rua Alberto de Brito, N° 793, 
no bairro de Jaguaribe, João Pessoa, PB, às 18h em primeira convocação e às 20h em segunda 
convocação, caso o quórum estatutário não seja alcançado, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1 – Eleição dos componentes da nova Diretoria;
2 – Posse dos novos Diretores eleitos;
2 – Reforma do Estatuto Social;
3 – Outros assuntos de interesse social. 

João Pessoa, PB, 13 de julho de 2016
Magno José da Silva

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: SERVIÇO DE CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, FECHAMENTO, GRADE E 
BANHEIROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDUARDO DA 
SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 22.670,00; MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME - R$ 10.000,00.

Remigio - PB, 13 de Julho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
PALCO, FECHAMENTO, GRADE E BANHEIROS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.160 - SECRE-

TARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02.160.2006.2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE 
DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00121/2016 - 13.07.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 22.670,00
CT Nº 00122/2016 - 13.07.16 - MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

- R$ 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS; RATIFICO o correspondente procedi-
mento em favor de: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 444.394,80.

Remigio - PB, 01 de Julho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de 
Preços nº 00001/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 2035/16, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.110 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 - IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRON-
TO ATENDIMENTO 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 
02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
02110.10.301.2008.2070 - PROGRAMA SAUDE BUCAL 02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS 
ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 02110.10.302.2008.2108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO CEO 3390.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTES DE RECURSOS: 002 - RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00125/2016 - 01.07.16 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 444.394,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00040/2016, para o dia 29 de 

Julho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 18 de Julho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016
A Secretaria de Educação do Município de Ingá, torna público que realizará, através da Comissão 

de Licitação do Município, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016, para aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino, no dia 01/08/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 29/07/2016.

Ingá(PB), 18 de julho de 2016.
Adjane Valeriano de Oliveira Chaves 

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades do 
Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e dos Postos de Saúde do Município 
de Mogeiro, no dia 02/08/2016 às 13:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 01/08/2016.

Mogeiro, 18 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N390/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material de lavanderia, destinado ao Hospital Regional 
Deputado Janduy Carneiro - HRDJ-PATOS/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-01788-0
João Pessoa, 18 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N150/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/08/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de produto biológico (ENXOPARINA), destinado aos Hospitais 
da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00587-6
João Pessoa, 18 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

EDITAL: PRAZO 30 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12A. CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS Processo: 055431-

51.2014.815.2001.  Ação: DECLARATÓRIA DE RECISÃO CONTRATUAL, movido por Fernanda Maria 
Lucena de Oliveira em fase de Embrasystem – Tecnologia em Sistemas Importação e Exportação LTDA 
e Outros. A MM. Juíza de Direito em Substituição da 12ª Vara Cível, Dra Giuliana Madruga Batista de 
Souza Furtado, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhe-
cimento, que através deste CITA os executados na ação supracitada, EMBRASYSTEM – TECNOLOGIA 
EM SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nome fantasia “UNIPEXMIL 48HS” e ”BBOM” 
, pessoa jurídica, CNPJ nº 01.029.712/0001-04; JOÃO FRANCISCO DE PAULA e JEFFERSON BER-
NARDO DE LIMA, brasileiros, sócios da empresa Embrasystem – Tecnologia em Sistemas Importação 
e Exportação LTDA, CPF nº 813.824.648-00 e 331.307.638-64, respectivamente, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 15(quinze) dias, contestar, querendo a presente ação, sob pena 
de confissão, nos termos do Art. 285/319, do CPC, advertindo-o que não sendo contestada a ação no 
prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para que a notícia chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, determinou MM. Juíza de 
Direito a expedição deste Edital, que deverá ser publicado e afixado na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado 
e passado nesta cidade de João Pessoa-PB, aos 05 dias de Julho do ano de 2016. Eu Avany Galdino 
da Silva, técnica judiciária, digitei-o e assino. 

Giuliana Madruga Batista de Souza Furtado
Juíza de Direito em Substituição 

12ª Vara Cível

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N139/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/08/2016 às 09h para:

Aquisição de equipamentos de laboratório, destinado a Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente - SUDEMA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00581-7
João Pessoa, 18 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N147/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de distintivo de peito e de braço, destinado a Policia Militar 
do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00580-9
João Pessoa, 18 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Com-

ponentes Eletrônicos, ferramentas e material. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande STTP/2016: 15.451.1029.2153 Ações de 
melhoria no sistema de transito-3390.30–000-Material de consumo. / 04.122.2001.2154 Ações Administra-
tivas da STTP 3390.39.99.-Outros Serviços Terceiro-Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00054/2016 - 11.07.16 - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME - R$ 56.590,00. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNCIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes na Tomada de Preço n° 00001/2016, que objetiva CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA. Em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Permanente de Licitação, bem como o parecer emitido pela Assessoria Jurídica e HOMOLOGO o procedi-
mento em favor da empresa MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 12.102.978/0001-43, pelo valor de 
R$ 116.961,55 (cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) 
classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93 
e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com Recursos Orçamentários 
constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 10003 
1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES; 050 4490.51 000 OBRAS 
E INSTALAÇOES; 516 4490.51 002 OBRAS E INSTALAÇOES; 12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 
361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 007 
OBRAS E INSTALAÇÕES E RECURSOS PROVINIENTES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO 
DO ESTADO DA PARAIBA.

Capim, 18 de Julho de 2016. 
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2016 - SRP.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da 

população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes de proposta de 
preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes à espécie, 
chegou à conclusão que a empresa EDILANE DA COSTA CARVALHO-ME - CNPJ: 12.710.916/0001-14, 
foi vencedora dos itens: 01, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 29 e 30, com o valor total 
de R$ 79.652,00 (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais) e a empresa SAÚDE MÉDICA 
COMÉRCIO LTDA-EPP – CNPJ: 01.704.290/0001-17 foi vencedora dos itens: 02, 03, 07, 08, 09, 16, 18, 20, 
22, 26, e 28 com o valor total de R$ 21.912,00 (vinte e um mil novecentos e doze reais), já o item 19 ficou 
Fracassado e o item 27 foi Deserto.

Gurinhém, 18 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2016

Registro CGE Nº 16-60009-6, de 13/07/2016 – Proc. Nº 862/2016.
Publicado no DOE de 16/07/2016
Republicar por incorreção:
ONDE LER: R$ 16.868,75 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos)
LEIA-SE: R$ 16.868,45 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos)
João Pessoa-PB, 18 de julho de 2016.

ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00294-9

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Relatório Conclusivo da Comissão Especial de Licitação – CEL, designada pela 

Portaria nº 082/2015, HOMOLOGO o procedimento da CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cujo objetivo 
é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente aos 02 
(dois) lotes descritos no edital, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 
no projeto básico e demais anexos do Edital, e ADJUDICO seu objeto em favor da Empresa:  A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP), CNPJ  09.047.935/0001-06, com proposta para 
o Lote 01 no valor de R$ 780.701,04 (setecentos e oitenta mil, setecentos e um reais e quatro cen-
tavos) e para o Lote 02 no valor de R$ 492.926,20 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos 
e vinte  e seis reais e vinte centavos). O valor total da licitação resultou em R$ 1.273.627,24 (um 
milhão, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). A 
presente licitação será paga com Recursos do Convênio Federal EMBRAPA X EMEPA (PAC 2010) 
– nº 10200.10/0234-0, mediante Reserva Orçamentária nº 00065, 00066, 00067, 00068 e 00069 
de 15/07/2016. João Pessoa, 18 de Julho de 2016.

Nivaldo Moreno de Magalhães
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 02 de Agosto de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIORES 
E INFERIORES (PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL MANDIBULAR 
REMOVÍVEL E OU CORONÁRIAS / INTRARADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO). 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na 
Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 18 de Julho de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00009/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECU-

TAR OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
PARTE CONTRATADA MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM E RECURSOS DO FNDE; 02.04 

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1003 1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DE UNIDADES ESCOLARES; 516 4490.51 00 02 OBRAS E INSTALAÇÕES.

ADITIVO DE PRAZO: MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 09.07.2016 A 06.12.2016
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00034/2015 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E UR-

BANIZAÇÃO DE PRAÇA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAPIM.
PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADA: PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015 - PMC
DOTAÇÃO: RECURSOS DO MINISTERIO DO TURISMO DISPOSTOS NO CONTRATO: 

1011245-80; CONVENIO:794900 E RECURSOS DO PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.09 
- SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS; 27 695 1009 1065 - CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA DE EVENTOS; 4490. 51 00 002 - OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS; 02.07 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

198 3390.39 00 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 15 451 1006 1017 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS CALÇADAS E PRAÇAS 211 4490.51 
00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 588 4490.51 00 002 OBRAS E INSTALAÇÕES

ADITIVO DE VALOR: VALOR INICIAL R$ 359.316,09 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, 
TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS FORA SUPRIMIDO PARA R$ 334.282,23 
(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE TRÊS 
CENTAVOS). EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO A PLANILHA ORÇAMENTARIA APROVADA PELA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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