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l Dono de locadora de veículos é preso por fraudes em Bayeux. Página 6

l BC mantém juros básicos em 14,25% pela oitava vez seguida. Página 8

l Venezuela recusa visto à ONU para missão de direitos humanos. Página 15

l Fenearte: vendas da PB superam expectativas e crescem 23%. Página 19
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Valéria Antunes faz 
passeio por sutilezas 

Artista plástica promo-
ve sua primeira exposição 
individual no Centro Cultu-
ral São Francisco. PÁGINA 9

2o Caderno

Temer prepara reforma 
dos direitos trabalhistas

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, confirmou ontem que o governo interino planeja mexer na legislação, regula-
mentar a terceirização e tornar permanente o Programa de Proteção ao Emprego, que permite redução de salários.  PÁGinA 14

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,247  (compra) R$ 3,248  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,130  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,583  (compra) R$ 3,588   (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

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

Carlos Eduardo 
teria modificado a cena 
do crime para simular 
um suicídio.  PÁGinA 6

Preso suspeito 
de matar esposa
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Candidatos à Prefei-
tura de João Pessoa terão 
que gastar até R$ 2,4 mi 
no 1o turno.  PÁGinA 13

TSE divulga limite 
para campanhas

ELEIçãO 2016

O Governo do Estado já iniciou a primeira fase de pavimentação asfáltica das obras de 
urbanização da Via Perimetral Sul, que liga a BR-101 a três bairros de João Pessoa. PÁGINA 5

Perimetral Sul

Esportes
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Equilíbrio FiscalInformalidade

Ricardo recebe proposta da FiepDuque de Caxias vira feira livre
Empresários apresentaram sugestões para equilíbrio 

das finanças públicas e crescimento da economia. PÁGinA 3
Sem fiscalização, ambulantes ocupam o espaço de 

forma irregular para vender frutas e verduras. PÁGINA 7

Onze paraibanos 
nas Paralimpíadas

O corredor Petrúcio Fer-
reira é um dos nomes confir-
mados pelo Comitê Paralímpi-
co Brasileiro. PÁGinA 24
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O ministro da Justiça do governo Te-
mer, Alexandre Morais, trouxe a debate, 
nestes dias que antecedem a abertura 
dos Jogos Olímpicos, um tema que não só 
assusta como revela o nível de criminali-
dade e desassuste social a que chegou o 
Brasil. Ontem, em entrevista à Folha de S. 
Paulo, o ministro não mediu as palavras 
para sentenciar: “No nosso país, a crimi-
nalidade preocupa mais do que o terro-
rismo”. A questão do terrorismo, disse o 
ministro, se combate mais com inteligên-
cia e formação, preparando os protocolos 
e cuidados em aeroportos. 

Já a criminalidade... bem, esta, pelo vis-
to, não tem controle nem forma de combate 
decisiva. Alexandre Lopes diz concordar in-
teiramente com o secretário de Segurança 
do Rio, José Mariano Beltrame, para quem 
o problema na segurança não será durante 
a Olimpíada, pela quantidade de policiais, 
de informações, de rastreamentos. O maior 
problema, acentua, será o antes e o depois. 
E logo a seguir, indaga: Por que alguém vai 
entrar em confronto quando há cinco ve-
zes mais policiais, força militar com ar-
mamento pesado e a PF com nove vezes 
mais policiais? Ele mesmo responde: não 
há lógica nisso. Importante é o depois, e já 
estamos atuando.

Para quem acompanha minimamente 
o noticiário internacional, as conclusões 
do Ministro da Justiça são quase inacredi-
táveis. Ainda que tristemente se baseiem 
numa realidade que o brasileiro comum 
já enfrenta no dia a dia, é quase um ab-
surdo ouvir-se de uma autoridade fede-
ral que o Estado brasileiro, numa opera-
ção redobrada de policiamento especial, 
tem condições de confrontar-se até com 
terroristas, sem que o possa fazer contra 

o crime organizado que atua diariamente 
não só no Rio de Janeiro como em outras 
cidades do país. 

São de ações integradas, efetivas e 
permanentes que a população necessita 
para recuperar o clima de tranquilidade 
e segurança. E esse é um trabalho que 
não pode parar. O governo tem absolu-
ta consciência de que esta é uma ação 
que precisa ser permanente. Há uns dois 
anos, o governador Ricardo Coutinho 
chegou a sugerir, lá em Brasília, a criação 
do Ministério da Segurança Pública, até 
porque, é óbvio, os Estados não dispõem 
de meios nem de estrutura para comba-
ter o chamado crime organizado que tem 
ramificações no país inteiro.

Diante de tudo o que vem ocorren-
do nestes últimos tempos, dá-se mesmo 
a impressão de que os criminosos estão 
sempre à frente da ação policial, tal a ou-
sadia de suas ações nas grandes e médias 
cidades.  Pior: agora se confirma que, na 
voz do ministro da Justiça, os grupos cri-
minosos locais são mais difíceis de serem 
combatidos do que os próprios terroris-
tas. Em São Paulo, chegaram ao cúmulo de 
guinchar bancas de revistas, da noite para 
o dia, fazendo com que elas misteriosa-
mente desaparecessem.  O Nordeste bra-
sileiro, como um todo, enfrenta situação 
que assusta. Nesta última década, a região 
assistiu a uma escalada no número de ho-
micídios, suicídios e acidentes de trânsito. 
Os assassinatos aumentaram muito e os 
suicídios também, além dos acidentes de 
trânsito. É triste reconhecer: mais o mi-
nistro da Justiça, por mais que tenha fugi-
do de suas responsabilidades, tem lá suas 
razões: a coisa está tão feia no Brasil, que 
até dá para enfrentar os terroristas.

Editorial

 Criminalidade e terrorismo
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Artigo

  Lugar de criança é...

Quando eu era criança pequena lá em 
Jaguaribe, aprendi que lugar de criança era 
em casa ou na escola. E mais: que em casa 
esse lugar poderia ser no quarto, no alpen-
dre, no jardim ou no quintal. Com alguma 
boa vontade, dependendo do bom compor-
tamento do fedelho, até na sala de visitas. 
Na cozinha, nem pensar! Que danado uma 
criança iria fazer onde se preparava comi-
da para ir ao fogo, potencial fonte de quei-
maduras? Que diabos iria fazer o capeta 
onde caldeirões e caçarolas borbulhavam 
de água fervente, panelas vulneráveis a en-
tornar de uma hora pra outra? Minha avó 
Nena, que morava com a gente, fazia amea-
ças pavorosas: “Não vá pra cozinha, senão 
o bicho-papão pega!”; “Fique longe do fo-
gão, senão você vai se queimar e arder até 
dizer basta!” Era arrepiante. Cresci com 
esse arrepio à flor da pele.

Hoje em dia, avô de sete netos, não me 
canso de advertir o caçula, que mora co-
migo, quando ele se aproxima da cozinha:” 
Ei, Lucas, aí não, viu?”; “Saia logo daí e vá 
pra sala!”. A mãe e a avó fazem coro: “Nhã, 
nhã, nhã, nhã! Pode cair fora agora mes-
mo!”. Não temos maiores receios quanto 
aos balcões e armários, mas o fogão com 
bocas acesas nos deixa apreensivos. O for-
no ligado, então... esse é apavorante. E eu 
rememoro o jargão inspirado nos costu-
mes de antigamente: “Cozinha não é lugar 
pra criança!”  

Qual o quê! Vocês sabem qual é um dos 
títulos mais vendidos em livrarias brasilei-
ras nas últimas semanas? “Lugar de Crian-
ça é na Cozinha”. Isto mesmo, com todas as 
letras. E sabem qual um dos programas de 
tevê que está bombando atualmente em 
um dos canais por assinatura no país? “Tem 

criança na cozinha”. É sério! E vejam como 
a atração é apresentada no portal Globo: 
“Para o trio de cozinheiros - Drico, Lara e 
Thiago - estar na cozinha é a brincadeira 
mais gostosa que existe. A cada episódio 
eles colocam a mão na massa e ensinam, 
de maneira muito divertida, novas receitas 
deliciosas, a importância dos alimentos e 
as suas origens”. Drico, Lara e Thiago são 
crianças, gente! Já crescidinhas, é verdade 
(na faixa etária dos 8 aos 10 anos) mas não 
deveriam estar baixando em outro depar-
tamento?

Antes que me esqueça, há um site na 
internet cujo título é pra lá de sugestivo: 
“Pilotando um fogão”. Em um dos textos 
veiculados, a gaúcha Alessandra diz a que 
veio: “O Dia das Crianças está chegando e 
eu resolvi escrever um post contando um 
pouco da minha experiência com as meni-
nas na cozinha, e também com meus so-
brinhos que, antes delas, pilotaram muitas 
vezes o fogão daqui”. E mais adiante: “A 
menor que tem apenas 2 anos de idade, já 
mostra muito interesse pela cozinha em 
suas brincadeiras e eu em breve vou co-
meçar a ‘brincar’ com ela numa cozinha de 
verdade.” Que tal?

Espertamente, a autora faz uma ressal-
va: “Nunca deixe as crianças usarem facas, 
usarem o fogão ou o forno. O risco de um 
acidente é muito grande para os pequenos. 
O ideal é que já tenham mais de 10 anos de 
idade e estejam sempre acompanhados por 
adultos para usar tais equipamentos. As-
sim tudo dá certo e ninguém se machuca.” 
Está tudo muito bom, está tudo muito bem, 
mas, cá pra nós, dizer que lugar de criança 
é na cozinha continua parecendo um pouco 
indigesto, não é não? 

Que diabos iria fazer o capeta onde caldeirões e caçarolas borbulhavam
de água fervente, vulneráveis a entornar de uma hora pra outra?”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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GAStO DE cAMpAnhA: cG tEM tEtO MAiOR QuE Jp

Em Guarabira, o PSDB ofi-
cializa hoje, em convenção, 
as candidaturas de Zenóbio 
Toscano e Marcos Diego, em 
chapa ‘puro sangue’. Candi-
dato à reeleição, Toscano terá 
embate duro pela frente, pois 
enfrentará a força política as-
cendente do PSB, que lançou 
a pré-candidatura de Josa da 
Padaria, e a pré-candidatura 
de Fátima Paulino (PMDB).

Conforme revelou a coluna, 
em primeira mão, na terça-
-feira, Fátima Paulino vai 
anunciar hoje o vereador 
Inaldo Júnior (PTB), ex-aliado 
do prefeito Zenóbio Toscano, 
como pré-candidato a vice da 
chapa peemedebista. A data 
do anúncio tem ares de provo-
cação: será na Rádio Rural, no 
mesmo dia em que o tucano 
vai oficializar sua chapa.     

Muitos que passaram pela Presi-
dência da Câmara dos Deputados 
tentaram ser austeros quanto à 
presença obrigatória de depu-
tados em dia de votação, porém 
não levaram adiante a ameaça de 
cortar salário. Novo ocupante do 
cargo, Rodrigo Maia (DEM) disse 
ontem que vai descontar, sim, 
o dia de trabalho dos faltosos, 
após o retorno do recesso bran-
co. É ver para crer.

ciDA RAMOS DEFEnDE cRiAÇÃO DE bináRiO EM MAnGAbEiRA
“Não podemos criar faixa exclusiva para ônibus sem planejar o impacto dela para a região”. Da pré-candidata 
a prefeita de João Pessoa, Cida Ramos (PSB), referindo-se à intervenção feita pela gestão municipal na Ave-
nida Josefa Taveira, em Mangabeira. De acordo com moradores e comerciantes, a implantação da faixa preju-
dicou o comércio e tornou mais difícil a locomoção de carros e transeuntes. A intervenção seria inadequada 
para a largura da via. A candidata socialista defende a criação de um binário no bairro.  

O chamado ‘escândalo do laboratório’ 
provocou reações nas redes sociais. 
Para alguém familiarizada com a ges-
tão da saúde de João Pessoa, como a 
ex-secretária Roseana Meira, o caso 
é de polícia. “É preciso abrir o caixa”, 
pois “o Lacen Municipal é um escân-
dalo”, pontuou, referindo-se à gestão 
no Laboratório Central de Saúde.  

O anúncio oficial seria no dia 5 de agosto, data-limi-
te para a realização das convenções, mas foi ante-
cipado. Amanhã, o deputado federal Manoel Júnior 
(PMDB) dará entrevista coletiva sobre a manuten-
ção – ou não – de sua pré-candidatura a prefeito de 
João Pessoa. Há indícios  de que o parlamentar vai 
abdicar de sua postulação para apoiar outra chapa.

VAi Ou NãO VAi?
EScânDAlO E pOlíciA

‘puRO SAnGuE’ vER pARA cRER

Segundo maior colégio eleitoral da Paraíba, Campina Grande terá limite de gastos na campanha para 
prefeito superior ao de João Pessoa, que tem maior número de eleitores. Isso porque o teto máximo das 
despesas dos candidatos tem por base o maior gasto declarado na eleição anterior, que foi a de 2012. 
Àquele ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o maior registro de gasto na ‘Rainha da 
Borborema’ foi de R$ 5.226.375,77 contra R$ 3.686.039,47 do pleito na capital. Para as eleições de 
2016, o TSE estipulou, à luz da legislação eleitoral, que ambas as cidades poderão gastar até 50% dos 
maiores valores de 2012, o que resultou em R$ 3.495.432,44, no primeiro turno, e R$ 1.048.629,73, no 
segundo, para Campina Grande contra R$ 2.465.246,00 e R$ 739.573,80 para João Pessoa. Apenas para 
gastos com candidaturas a vereador a capital supera a maior cidade do Planalto da Borborema. O limite 
para os candidatos às Câmaras de ambas as cidades ficou assim: R$ 273.874,03 contra R$ 144.260,40. 
Ontem, o TSE divulgou os novos valores de gastos dos candidatos de todos os municípios, alterando os 
números anunciados em janeiro deste ano. É que o órgão atualizou os valores de acordo com o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Com isso, em João Pessoa e Campina Grande os tetos aumen-
taram consideravelmente.    
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Ricardo reúne empresários para 
discutir criação de um fundo fiscal

Foto: José Marques/Secom-PB

Governador destacou a 
importância de conciliar 
objetivos arrecadatórios

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
quarta-feira (20), na Granja 
Santana, com o presidente 
da Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep), 
Francisco de Assis Benevides 
Gadelha, e empresários para 
debater sobre a criação do 
Fundo de Equilíbrio Fiscal, 
que é destinado à manuten-
ção do equilíbrio das finanças 
públicas. Também participa-
ram da reunião a presidente 
da Companhia de desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), Ta-
tiana Domiciano, o secretário 
da Receita, Marconi Frazão, o 
secretário executivo da Recei-
ta, Leonilson Lins de Lucena, 
e o chefe de Gabinete do Go-
vernador, Fábio Maia.

Na ocasião, Ricardo des-
tacou a importância da reu-
nião para discutir um mode-
lo de fundo que concilie os 
objetivos arrecadatórios e as 
alternativas para que a área 
da indústria cresça diante 
dos novos desafios que sur-

gem na economia nacional. 
“Nesse momento de crise te-
mos que buscar formas para 
manter o equilíbrio e dar 
condições para que o setor 
industrial continue se desen-
volvendo. Recebo hoje a pro-
posta da Fiep para o Fundo 
de Equilíbrio Fiscal, vamos 
analisar as sugestões e em 
alguns dias nos reuniremos 
novamente para estabelecer 
todas as regras”, disse o go-
vernador. 

“Depois do convênio 
42/2016 que vem do Confaz 
(Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária), os estados 
foram obrigados a fazer uma 
redução nos seus benefícios 
fiscais em até 10% do valor 
do benefício. O governador já 
discutiu, em reuniões ante-
riores, com o ramo industrial 
para verificar como deve ser 
reduzido esse benefício e 
qual a melhor proposta para 
que as empresas não sejam 
afetadas, até porque vivemos 
um momento de crise nacio-
nal. Diante disso, a Fiep apre-
senta hoje um documento 
que será analisado pelo Go-
verno para que encaminhe a 
lei que vai regulamentar no 

Julgamento no Pleno do TCE-PB teve como relator o conselheiro André Carlo Torres Pontes

Representantes da FIep, Cinep, Receita Estadual, além de empresários da indústria debateram sobre o Fundo de Equilíbrio Fiscal

Estado o convênio 42/2016”, 
explicou o secretário executi-
vo da Receita, Leonilson Lins 
de Lucena.

Logo após entregar a 
proposta para o Fundo de 

Equilíbrio Fiscal ao gover-
nador, o presidente da Fiep, 
Francisco Gadelha, comen-
tou: “Depois que o Confaz 
autorizou a redução de 10% 
sobre os incentivos fiscais 

concedidos pelos estados 
brasileiros, o Governo do 
Estado vem se reunindo 
com a Fiep para receber as 
sugestões dos empresários. 
Já tivemos outro encontro 

e criamos o documento que 
é entregue hoje às mãos do 
governador. Viemos dialogar 
e estamos dispostos a dar a 
melhor colaboração ao Esta-
do da Paraíba”. 

O Tribunal de Contas da 
Paraíba aprovou, por unani-
midade, nessa quarta-feira 
(20), as contas dos Encargos 
Gerais da Secretaria de Esta-
do das Finanças referentes 
ao exercício de 2014, sob 
responsabilidade do gestor 
Tárcio Handel Pessoa, atual 
secretário de Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finan-
ças da Paraíba (Seplag).

O julgamento, que acon-
teceu na sessão do pleno do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, teve como relator do 
processo o conselheiro An-
dré Carlo Torres Pontes.

 Para o secretário Tár-
cio Pessoa, a aprovação 
mostra que a seriedade e o 
respeito à coisa pública são 
as bases que norteiam sua 
atuação junto ao Governo 
do Estado. “Vamos conti-
nuar atuando com foco e 
responsabilidade à fren-
te da Seplag conduzindo a 

TCE aprova contas da Secretaria de 
Estado das Finanças por unanimidade

EXERCÍCIo DE 2014

gestão fiscal de forma dinâ-
mica para logo superarmos 
a crise e voltarmos a cres-
cer”, afirma.

Questionamentos apre-

sentados pela auditoria, 
como despesas com folha 
de pessoal, pagamento de 
despesas de exercícios an-
teriores e classificação de 

despesas foram todos am-
plamente justificados pela 
defesa, o que garantiu que 
as contas fossem aprovadas 
por unanimidade.

Dos 223 municípios 
paraibanos, há Zonas Elei-
torais (num total de 77) em 
66 cidades; e em seis desses 
municípios há mais de um 
promotor de Justiça do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) atuando no proces-
so eleitoral no Estado: Ca-
jazeiras, Campina Grande, 
João Pessoa, Patos, Piancó 
e Sousa; sendo João Pessoa 
com cinco Zonas e Campina 
Grande com outras quatro. 
Cajazeiras, Patos, Piancó e 
Sousa têm duas Zonas Eleito-
rais cada.

Na capital paraibana, 
João Pessoa, são cinco Zonas 
Eleitorais: 1ª, 64ª, 70ª, 76ª e 
77ª. O promotor eleitoral da 
1ª Zona é José Farias de Sou-
sa Filho e tem como compe-
tência eleitoral a propaganda 
de mídia, o direito de res-
posta, a elaboração do plano 
de mídia e representações 
e reclamações. A 64ª Zona 
está a cargo da promotora 
de Justiça Silvana de Azeve-
do Targino, que tem nas suas 
atribuições como promoto-

ra eleitoral a fiscalização do 
registro de candidaturas e 
dos comitês financeiros; as 
Ações de Impugnação de Re-
gistro de Candidatura (Airc); 
a prestação de contas dos 
candidatos; e a totalização e 
diplomação.

A pesquisa eleitoral é 
de competência da 70ª Zona, 
que tem o promotor de Jus-
tiça Alexandre Jorge do Ama-
ral Nobre. Já a propaganda 
de rua e as representações 
e reclamações estão na com-
petência da 76ª Zona, da 
promotora de Justiça Sônia 
Maria de Paula Maia. Por fim, 
o promotor de Justiça da 77ª 
Zona, João Geraldo Carneiro 
Barbosa, tem sob sua com-
petência eleitoral as Ações 
de Impugnação de Mandato 
Eletivo (Aime).

No caso de Campina 
Grande, que são quatro Zonas 
Eleitorais (16ª, 17ª, 71ª e 72ª), 
o registro de candidaturas, as 
Airc, a totalização e diplo-
mação ficam com a 16ª Zona 
(promotor de Justiça Arlindo 
Almeida da Silva). 

PB terá 77 promotores 
de Justiça nas eleições

Mesa redonda vai debater 
violência e cultura de paz

O Tribunal de Contas da Pa-
raíba, reunido nessa quarta-feira 
(20), emitiu pareceres favoráveis 
à aprovação das contas apresen-
tadas por cinco prefeitos parai-
banos. Foram eles os de Pilões 
(Adriana Aparecida Souza de An-
drade, exercício de 2013, com res-
salvas e em fase de recurso), Ser-
ra Grande (Jairo Halley de Moura 
Cruz, 2014), Mulungu (Joana 
D’Arc Rodrigues Bandeira Ferraz, 
2014), Itapororoca (Celso de Mo-
rais Andrade Neto, 2014) e Igaracy 
(Deusaleide Jerônimo Leite, 2013, 
contra o voto, pela reprovação, do 
relator Arnóbio Viana).

A Corte manteve, em fase re-
cursal e por maioria de votos, a 
reprovação às contas de 2012 do 

ex-prefeito de Itapororoca (Erilson 
Cláudio Rodrigues), em razão, no-
tadamente, do não pagamento de 
salários ao funcionalismo. Erilson, 
todavia, livrou-se do débito supe-
rior a R$ 308,5 mil que lhe fora 
inicialmente imputado por gas-
tos com combustíveis, mas agora 
documentalmente comprovados. 
Também foi mantida, em fase re-
cursal, a desaprovação às contas 
de 2013 do prefeito de Curral de 
Cima (Nadir Fernandes de Farias).

Gastos com a folha de paga-
mento acima do limite legal contri-
buíram, entre outras falhas, para a 
reprovação das contas de 2013 en-
caminhadas pelo presidente da Câ-
mara de Vereadores de Cruz do Es-
pírito Santo, José Ediberto Gomes 

de Melo, conforme voto do conse-
lheiro Fernando Catão, contra qual 
ainda cabe recurso.

Tiveram as contas de 2014 
aprovadas as Câmaras Municipais 
de Solânea e Ingá (com ressalvas, 
nos dois últimos casos).

Conduzida pelo presidente 
Arthur Cunha Lima, a sessão ple-
nária teve as participações dos 
conselheiros André Carlo Torres 
Pontes, Arnóbio Viana, Fernando 
Catão, Fábio Nogueira e Marcos 
Costa. Também, dos conselheiros 
substitutos Antonio Cláudio Silva 
Santos e Renato Sérgio Santia-
go Melo. O Ministério Público de 
Contas esteve representado pelo 
subprocurador geral Manoel An-
tonio dos Santos Neto.

Cinco prefeitos também são aprovados

Foto: Divulgação/TCE-PB

Na próxima sexta-feira, 
22 de julho, a mesa redonda 
‘Violência e Construção de 
Paz: do local ao internacional’ 
encerrará duas semanas de 
eventos em João Pessoa com 
foco no tema Justiça Restau-
rativa. O debate ocorrerá no 
auditório Pioneiros da Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), a partir das 19h, e 
será aberto à comunidade aca-
dêmica e sociedade em geral.

A mesa redonda é reali-
zada pelo Grupo de Trabalho 
sobre Mediação, Conciliação 
e Justiça Restaurativa (GT-4) e 
promovida pelo Programa de 
Pós-Graduação em Relações 
Internacionais e o Grupo de 

Estudos de Paz e Segurança 
Mundial da UEPB. O GT-4 é um 
grupo criado no âmbito do Fó-
rum Metropolitano de Discus-
são e Diálogo de Prevenção e 
Monitoramento de Violências 
para conjugar esforços e prio-
rizar ações que viabilizem o 
fortalecimento de valores cen-
trais e sociais e mudança de 
atitude coletiva para elevação 
dos níveis da segurança hu-
mana na Região Metropolita-
na da capital do Estado.

O evento terá a participa-
ção do psicólogo Paulo Mora-
telli, coordenador técnico do 
Programa Municipal de Paci-
ficação Restaurativa de Caxias 
do Sul (RS). 
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Políticas

Polícia Federal procura ex-gestor 
e empresário de Princesa Isabel
Obras investigadas pelo 
MPF recebiam repasse do 
Fundo Nacional de Saúde

O ex-secretário de obras 
da Prefeitura Municipal 
de Princesa Isabel, Valmir 
Pereira de Sousa, e Sérgio 
Ricardo Ferreira Melo de 
Abrantes, sócio proprietário 
da empresa Construarq, ven-
cedora dos processos de lici-
tação até o fechamento des-
ta edição ainda não haviam 
sido localizados pela Polícia 
Federal. 

Ambos são suspeitos de 
participar do esquema de 
desvio de verbas públicas 
para a construção de quatro 
Unidades Básicas de Saúde 
e um centro de reabilitação 
social naquele município do 
Alto Sertão da Paraíba e ten-
tar atrapalhar as investiga-
ções da Operação Cardeiro. 
Sérgio é parente de Valmir 
Pereira.

Na manhã de terça-feira 
(19), agentes da Polícia Fe-
deral, em parceria com o 
Ministério Público Federal e 
o Ministério da Transparên-
cia, Fiscalização e Controle, 
Ministério da Transparên-
cia (ex-Procuradoria Geral 
da União) cumpriram dez 
mandados de busca e apre-
ensão em Princesa Isabel. A 
Operação Cardeiro apura de-
núncias de fraudes ligadas a 
desvio de verbas federais em 
obras na área da saúde.

O objetivo da operação, 
que aconteceu em Princesa 
Isabel e também nos municí-
pios de Salgueiro e Pesquei-
ra, em Pernambuco, é apurar 
o desvio de R$ 1 milhão de 
recursos federais que deve-
riam ser destinados a cons-
trução das UBS e o CRS. Na 
ocasião foram cumpridos 
dez mandados de busca e 
apreensão sendo que três 
funcionários da comissão 
permanente de licitação da 
prefeitura do Sertão parai-
bano foram afastados das 
funções.

Ficou constatado que 
empresas que não haviam 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

participado das licitações es-
tavam constando com docu-
mentos como se estivessem. 
Durante a operação, os agen-
tes da Polícia Federal apre-
enderam vários documentos. 
Foram visitadas as sedes da 
Prefeitura Municipal de Prin-
cesa Isabel e residências dos 
investigados, tanto na Paraí-
ba como em Pernambuco.

No levantamento feito 
durante as investigações fi-
cou constatado que na inau-
guração de uma Unidade 
Básica de Saúde em Princesa 
Isabel uma porta chegou a 
cair, devido a péssima qua-
lidade do material utilizado, 
como ficou comprovado em 
outras obras.

O procurador federal 
Renan Félix, na entrevista co-
letiva, revelou que nas inves-
tigações foi descoberto que 
havia a previsão de que o te-
lhado daquela UBS fosse fei-
to para captar água da chuva 
no projeto”Esse serviço foi 
pago, mas não foi executado. 
Identificou-se também que 
seriam colocados chuveiros 
de plástico, mas depois de 
saber das fiscalizações dos 
auditores colocaram chuvei-
ro elétrico de última hora, 
sendo constatado que não 
havia ligação elétrica para 
isso”, esclareceu.

Também foi descoberto 
que um dos sócios da Cons-
truarq Empreendimentos e 
Construções Ltda, também 
envolvida no esquema crimi-
noso chegou a sacar R$ 141 
mil em espécie, dez dias após 
a assinatura do contrato para 
a construção das Unidades 
Básicas de Saúde, segundo 
constatou o MPF.

As obras investigadas 
pelo MPF são de 2014 e suas 
execuções contavam com o 
repasse do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS), no valor de 
R$ 5 milhões. 

Operação Cardeiro
O nome da operação faz 

alusão a um cacto bastante 
comum no Sertão. O vege-
tal é resistente à seca, assim 
como a corrupção insiste em 
perseverar na região, pre-
cisando ser combatida com 
intensidade.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) foi palco da apresen-
tação de diversas iniciativas de verea-
dores, que abordaram o direito do 
consumidor, no primeiro semestre 
de 2016. Os parlamentares cobraram 
o cumprimento e a fiscalização de 
leis elaboradas por seus mandatos. 
Também foi pedido o apoio, à ban-
cada federal, para revogar a estipu-
lação de limites de uso em franquias 
de internet. 

O vereador Zezinho Botafogo 
(PSB) cobrou o cumprimento da Lei 
Municipal 12.742/2013, sugerida por 
seu mandato, que determina que os 
supermercados da capital paraibana 
devem disponibilizar gôndolas es-
pecíficas para a disposição dos pro-
dutos em promoção com a data de 
validade próxima ao vencimento.

“Os supermercados precisam 
deixar isso bem claro para que os 
consumidores não comprem deter-
minados produtos em demasia e aca-
bem perdendo. Isso vale para todos 
os mercados que fazem promoções 
de forma constante”, disse Zezinho 
Botafogo. Segundo ele, apesar da lei 
já estar valendo, os estabelecimentos 
comerciais ainda não se adequaram. 
Também é aguardada a fiscalização 
por parte da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP).

“Percebemos que muitos esta-
belecimentos estão ignorando a lei e 
expondo os produtos que estão com 
prazo de validade próximo ao venci-
mento sem a comunicação prévia ao 
consumidor, que é o maior interes-
sado. Sendo assim, esperamos uma 
ação de fiscalização do Procon-JP”, 
salientou Zezinho Botafogo.

Privacidade
O vereador Lucas de Brito (PSL) 

destacou que está em vigor, no Mu-
nicípio, uma lei de sua autoria que 
proíbe a exibição das imagens pro-
duzidas e armazenadas por câmeras 
de vigilância de bares e restauran-
tes da capital paraibana, exceto por 
meio de requisição formal, em caso 
de investigação policial ou para ins-
trução de processo judicial. 

A iniciativa tem o objetivo de 
garantir a privacidade dos consumi-

Propostas defendem o consumidor
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Zezinho Botafogo cobrou o cumprimento de leis municipais no primeiro semestre

dores. “Foi uma lei construída com 
os sindicatos de bares e restaurantes, 
para assegurar o direito à privacida-
de dos frequentadores dos estabele-
cimentos”, afirmou o parlamentar. 
De acordo com a lei, as imagens de-
verão ser armazenadas por, pelo me-
nos, sessenta dias.

Higienização
Outra propositura destacada 

pelo vereador instituiu que super-
mercados, hipermercados, farmácias 
e estabelecimentos similares, em 
João Pessoa, estão obrigados a hi-
gienizar as esteiras dos caixas. A Lei 
13.163/16, sancionada pelo Executivo 
Municipal, prevê que a higienização 
deverá obedecer às normas perti-
nentes à legislação sanitária, visando 
à completa esterilização dos equipa-
mentos, de forma a livrá-los de bac-
térias, fungos e demais agentes pa-
togênicos nocivos à saúde humana. 

“É uma ação simples que pode 
se tornar um importante mecanismo 
de prevenção de doenças transmiti-
das por vírus ou bactérias presentes 
nesses equipamentos”, ressaltou 
Lucas de Brito. Ele afirmou que, em 
caso de descumprimento, os proprie-
tários ou responsáveis pelos estabe-
lecimentos ficarão sujeitos às sanções 
previstas no Código de Defesa do 
Consumidor (artigo 56 da Lei Federal 

8.078, de 11 de setembro de 1990), 
bem como o que for previsto em ou-
tras legislações.

Limite de internet
O então vereador Raoni Mendes 

(DEM), atual deputado estadual, de-
fendeu que a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) revogasse 
a decisão de que as operadoras fos-
sem obrigadas a limitar a franquia de 
internet dos usuários. O parlamen-
tar requereu ao deputado federal 
Efraim Filho (DEM) que solicitasse à 
agência reguladora que revogasse a 
decisão.

Segundo Raoni, é importante 
que essa medida não entre em vigor, 
pois prejudicaria diretamente a po-
pulação. “Esta decisão só demonstra 
o quanto o Estado interfere negati-
vamente na vida das pessoas. Menos 
Estado”, ressaltou.

Caso fosse aprovada a medi-
da, a internet ilimitada chegaria 
ao fim. As empresas de banda lar-
ga fixa seriam obrigadas a reduzir 
a velocidade da conexão ou cortar 
o acesso quando o cliente atingisse 
o limite de sua franquia. Para isso, 
as operadoras teriam que criar fer-
ramentas para que o usuário acom-
panhasse seu consumo de internet 
e soubesse se sua franquia está pró-
xima do limite. 

O presidente do Tribunal 
de Contas da Paraíba, conse-
lheiro Arthur Cunha Lima, re-
forçou, na abertura da sessão 
plenária dessa quarta-feira 
(20), o convite à participação 
de instituições e segmentos da 
sociedade no “Diálogo Público” 
a ser promovido, sexta-feira 
(22), a partir das 9h, para a 
discussão de providências ne-
cessárias à proteção da barrei-
ra do Cabo Branco.

O encontro – nascido de 
sugestão do conselheiro An-
dré Carlo Torres Pontes ao 
grupo de parlamentares e en-
tes governamentais que ob-
servavam, no último dia 11, o 
desgaste da barreira – ocorre-
rá na Sala de Sessões do TCE e 
será coordenado pelo também 
conselheiro Fernando Catão, 
relator das contas da Prefeitu-

ra de João Pessoa.
Foram convidados, para 

os necessários entendimen-
tos, representações do Gover-
no do Estado, Assembleia Le-
gislativa, Capitania dos Portos, 
Prefeitura Municipal, Câmara 
de Vereadores, Ibama, Sude-
ma, UFPB, Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo, Conselho 
Regional de Engenharia e Ar-
quitetura e integrantes do gru-
po “Amigos da Barreira”.

Na próxima sexta-feira, 
depois da abertura pelo con-
selheiro Arthur Cunha Lima, o 
encontro prosseguirá com in-
tervenção inicial do conselhei-
ro Fernando Catão, explana-
ção do projeto por emissário 
da Prefeitura de João Pessoa 
e falas de representantes do 
Governo do Estado, Capitania 
dos Portos, Ibama e UFPB, se-
guidas de debate.

TCE convida para diálogo 
público sobre a barreira

CABO BRANCO
Nos primeiros seis meses de 

2016, a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) celebrou a 
valorização dos artistas e o reco-
nhecimento da arte paraibana. 
A Casa também abordou a cul-
tura através de diversas iniciati-
vas dos vereadores pessoenses. 

Em sessão solene, a Casa rea-
lizou a abertura do XIII Festival de 
Artes Visuais da Paraíba (Favi-PB), 
comemorou os 15 anos da As-
sociação de Artistas Plásticos 
da Paraíba (Associart-PB), e ou-
torgou a Cidadania Pessoense à 
artista plástica paulista Lúcia de 
Fátima França de Oliveira. A so-
lenidade e homenagens foram 
proposituras do presidente da 
CMJP, Durval Ferreira (PP). 

Museu Histórico 
Em requerimento, o verea-

dor Zezinho Botafogo (PSB) 
propôs que a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP) insta-
le o Museu Histórico da Cidade, 
instituído por intermédio da Lei 
Municipal 1.643/2006, de inicia-
tiva do parlamentar. “A cons-
trução de um museu municipal 
será um passo importante para 
o resgate da memória histórica 
de uma cidade detentora de re-

gistros e arquivos que merecem 
ser divulgados e preservados”, 
disse Zezinho.

O Museu Histórico da capi-
tal deverá reunir, catalogar, con-
servar, estudar, registrar, arqui-
var, interpretar e expor objetos 
que representem momentos his-
tóricos do município, acervo por 
intermédio das diversas mídias, 
tais como fotografias e vídeos, 
documentos e qualquer forma 
de registro que contribua para 
a preservação, divulgação e va-
lorização da história da cidade.

Imagem e som
Outra propositura de Ze-

zinho Botafogo aprovada na 
CMJP pede a criação do Museu 
da Imagem e do Som, que se-
gundo ele, tem como finalidade 
preservar e reunir, sistematica-
mente, a memória audiovisual 
de João Pessoa e região, cujas 
peças estão sendo guardadas 
de maneira isolada, em outros 
locais da cidade, e em outras 
instituições públicas municipais, 
ou mesmo integrando coleções 
particulares.

“Em João Pessoa existem 
excelentes trabalhos no ramo 
audiovisual, contudo, ainda 

não há um local onde esse tra-
balho seja colocado à dispo-
sição da população. Criar um 
acervo para a cultura pessoen-
se é preservar a cultura local e 
incentivar a criação audiovisual 
dos artistas locais”, ressaltou o 
vereador.

Zezinho Botafogo (PSB) ain-
da teve aprovado pela CMJP um 
Projeto de Lei (PL) que institui o 
“Dia do Trombone”, a ser come-
morado anualmente, no dia 1º 
de julho. A data coincide com o 
falecimento do fundador da As-
sociação Brasileira de Trombo-
nistas (ABT) e um dos represen-
tantes da classe trombonística 
no Brasil, Radegundis Feitosa, 
falecido em 2010.

O vereador afirmou que 
acatou uma solicitação da ABT 
e, segundo ele, o objetivo prin-
cipal da celebração é despertar 
a importância da música na vida 
do cidadão e fomentar ainda 
mais a arte de tocar esse instru-
mento, com a preparação e a 
profissionalização dos trombo-
nistas. Além disso, Zezinho sa-
lientou que a data marca uma 
“memorável lembrança a um 
dos principais músicos do País, o 
professor Radegundis Feitosa”. 

Arte e cultura presentes em iniciativas de vereadores 



Homem é preso suspeito 
de assassinar a própria 
esposa em João Pessoa
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Com investimentos da 
ordem de R$ 18 milhões 
oriundos do Tesouro Estadu-
al, o Governo da Paraíba con-
tinua avançando nas obras 
de urbanização e pavimen-
tação da Via Perimetral Sul, 
que liga a BR-101 aos bairros 
Gervásio Maia, Colinas do 
Sul, Valentina de Figueiredo, 
Muçumagro e o entronca-
mento PB-008. O diretor de 
Operações do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado da Paraíba (DER-PB), 
engenheiro Hélio Cunha 
Lima, destacou a importân-
cia da obra para a mobilidade 
urbana da capital e afirmou 
que os 9km de pavimentação 
beneficiarão mais de 300 mil 
pessoas. Ele informou tam-
bém que a Perimetral Sul 
terá um tráfego médio de 5 
mil veículos por dia e deverá 
ser entregue à população em 
outubro deste ano.

Hélio disse ainda que 
cerca de 30% das obras da 
Via Perimetral Sul, realiza-
das pelo Governo do Esta-
do, já foram concluídas. Os 
serviços de drenagem e ter-
raplenagem também estão 
adiantados. Há ainda trechos 
onde a pavimentação com 
revestimento de concreto as-

Serão pavimentados 
9 mil km, beneficiando 
mais de 300 mil pessoas

Obra deve ser entregue em outubro
VIA PERIMETRAL SUL

FotoS: Evandro Pereira Foto: Divulgação
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fáltico já pode ser vista pelos 
moradores do Colinas do Sul, 
em João Pessoa. 

Já foi feita a pavimen-
tação com revestimento de 
concreto asfáltico em um tre-
cho. Há ainda investimento 
de drenagem para as águas 
da chuva e subterrâneas do 
lençol freático escoarem. Foi 
feito também o remaneja-
mento da rede da Cagepa.

A urbanização e pavi-
mentação da Via Perimetral 
Sul está sendo feita ao longo 
de 9km de extensão e prevê 
ainda a implantação de pa-
radas de ônibus, sinalização 
vertical e horizontal, além 

de iluminação ornamen-
tal. O corredor que recebe 
a intervenção vai desde o 
entroncamento da BR-101, 
passando pelos bairros Ger-
vásio Maia, Colinas do Sul, 
Valentina de Figueiredo e 
Muçumagro, até a junção 
com a PB-008. O projeto da 
Via Perimetral Sul prevê pis-
ta dupla de 7 metros de lar-
gura, além de canteiro cen-
tral e calçadas laterais. 

Outras obras 
O engenheiro Hélio 

Cunha Lima destacou outras 
obras importantes para a 
mobilidade urbana da Re-

gião Metropolitana de João 
Pessoa, como o Trevo das 
Mangabeiras, binário da 
cidade de Bayeux, passa-
relas do Renascer e do Boa 
Esperança, já inauguradas, 
além do Viaduto do Geisel, 
em fase final de construção, 
investimentos que chegam 
a mais de R$ 190 milhões. 
“Essa busca incessante pela 
melhoria da qualidade de 
vida dos paraibanos fez o 
governador Ricardo Cou-
tinho criar essas obras es-
truturantes, com resultados 
práticos, tendo como base o 
Programa Caminhos da Pa-
raíba”, ressaltou. 

Cerca de 700 
tampas de bueiro 
são trocadas por 
ano na capital

Boca de lobo é o termo 
usado para denominar a tam-
pa que protege os bueiros. 
Essas tampas necessitam ser 
confeccionadas com materiais 
muito resistentes para que 
possam suportar o peso dos 
automóveis, mas muitas aca-
bam quebrando e têm que ser 
substituídas. 

Muitas vezes, o valor das 
tampas é um atrativo para 
ladrões, que deixam o buei-
ro aberto, podendo trazer 
problemas para os veículos, 
pois pode causar acidentes.  
Cada tampa custa cerca de 
R$ 750,00. 

Em 2014 foi substituída 
uma média de 700 tampões na 
capital, sendo cerca de  80% 
deles trocados por quebra. 

De acordo com a Com-
panhia de Águas e Esgoto da 
Paraíba (Cagepa), existem mi-
lhares de bueiros, também de-
nominados de poços de visita,  
espalhados por João Pessoa. 
Cerca de 300 poços de visita 
estão instalados apenas no 
Bairro das Indústrias. 

Uma equipe de funcio-
nários da Cagepa faz rondas 
permanentes pelas ruas da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa,  verificando poços 
de visita sem tampões, subs-
tituindo o material quando 
necessário, além de atender 
as denúncias que recebe. A 
Cagepa conta com o auxílio 
da população, através do te-
leatendimento 115, para de-
nunciar à companhia quando 
flagrar uma ocorrência, inclu-
sive bocas de lobo abertas.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Pavimentação com asfalto já está sendo feita no Colinas do Sul

Perimetral Sul liga a BR-101 aos bairros Gervásio Maia, Colinas do Sul, Valentina Figueiredo e Muçumagro

Exatas 4.554 pessoas estão inscritas para 
participar do concurso que acontece no pró-
ximo dia 30, destinado ao preenchimento de 
vagas de estágios no Tribunal de Contas da 
Paraíba. Ontem, o TCE-PB revelou o total de 
inscrições efetuadas, com a quantidade de 
concorrentes em cada uma das sete áreas de-
finidas. As inscrições, gratuitas, aconteceram 
no período e 23 de maio a 23 de junho.

O maior número de inscritos concentra-
se na área de Direito, com 2.460 candidatos, 
seguida de Engenharia Civil, com 657. Nas 
demais, as inscrições estão assim distribuídas: 
Ciências Contábeis e Atuariais, 501; Adminis-
tração, 488; Ciências da Computação e afins, 
294; Arquivologia, 106; e, por último, Biblio-
teconomia, com 48 inscritos.

As provas do concurso acontecerão no úl-
timo sábado deste mês de julho, a partir das 
8h, no Centro Universitário de João Pessoa  
(Unipê). Os portões serão abertos uma hora 
antes, às 7h. 

Tempo das provas
A prova com as questões objetivas do 

concurso terá duração de uma hora e meia, 
para todas as áreas. Porém, quem se inscre-
veu em Direito e Ciências Contábeis e Atua-
riais vai permanecer nas salas, com tempo de 
mais uma hora e meia, para responder a par-
te dissertativa, que será entregue quando o 
candidato concluir a objetiva, e entregar ao 
fiscal o caderno de provas acompanhado do 
cartão de respostas.

Donativos para o Hospital Padre Zé
O Tribunal de Contas dará prosseguimen-

to à campanha de donativos para o Hospital 
Padre Zé. Para os candidatos que desejarem 
começar o dia de prova com um gesto de so-
lidariedade, haverá no local um estande do 
TCE para arrecadação (alimentos: leite em pó, 
suco de caju, café, mucilon, maizena, guarda-
napo de papel, feijão, fubá e copos descartá-
veis; produtos de limpeza: detergente, sabão 
em barra, desinfetante, água sanitária, vas-
soura, rodo e esponjas; produtos de higiene 
pessoal: leite de rosas, cotonete, escova de 
dente, creme dental e fraldas geriátricas ta-

TCE-PB inscreve mais de 4 mil no concurso para estágio
PROFISSIONALIZAÇÃO

manhos M e G).
Além da oportunidade para complemen-

tação do ensino e da aprendizagem o estu-
dante-estagiário disporá de bolsa de estudo 
mensal no valor de R$ 946,00, já incluído o au-
xílio-transporte, para cumprimento da carga 
horária mínima de 20 horas semanais.

A convocação dos aprovados ocorrerá 

por ordem de classificação e conforme dis-
ponibilidades decorrentes do desligamento 
de ocupantes anteriores, ou da abertura de 
vagas novas reservadas, para todos os casos, 
em índice de 10%, a pessoas com deficiências. 
Depois disso, o estagiário atuará mediante 
cumprimento da carga horária mínima de 20 
horas semanais.

DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PROVAS

DATA: 30/07/2016, último sábado deste mês de julho

PERÍODO: manhã, horário local

LOCAL DE PROVA – Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), 

situado na BR-230 – Km 22, Água Fria, João Pessoa-PB

ABERTURA dos portões: 7h

HORÁRIO das provas: 8h

ACESSO às salas: Cinco minutos após o horário marcado para 

início do processo seletivo, as portas das salas serão fechadas, 

não mais se admitindo o ingresso de candidatos ao recinto das 

provas.

TEMPO DA PROVA: Duração total de 3 horas para as áreas de 

Ciências Contábeis e Atuariais e de Direito; e, para as demais 

áreas, tempo de uma hora e meia.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

Atenção para documentos, tipos de caneta e permanência mí-

nima:

• Apresentar-se munido de Cédula Oficial de Identidade e com-

provante de inscrição para ser admitido às salas de provas

• Comparecer ao local designado portando caneta esferográfica

(cores azul ou preta), lápis grafite e borracha

• Marcar a Folha de Respostas, referente às questões da prova 

objetiva, e redigir a questão dissertativa,exclusivamente com 

caneta esferográfica

• Retirar-se do local de realização dos exames, levando o ca-

derno de provas, somente depois de decorridos 60 minutos do 

início da prova objetiva, se for das áreas de Ciências Contábeis 

e Atuariais e Direito; e 30 minutos depois desta prova, se for 

das demais.

• Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, independen-

temente do motivo alegado para justificar a ausência ou atraso 

do candidato.

 REGRAS DE ELIMINAÇÃO

 Será excluído do concurso o candidato que:

• Não se apresentar no horário estabelecido.

• Não comparecer às provas, seja qual for a justificativa.

• Não apresentar o documento de identidade e o cartão de ins-

crição.

• Sair da sala de provas, antes do término, sem o consentimento 

e acompanhamento de um fiscal.

• For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos.

• Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipa-

mento eletrônico de comunicação ou consulta, a exemplo de 

telefone celular.

• Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas.

• Não devolver integralmente o material recebido.

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

• Faltar com urbanidade ou decoro à comissão ou demais can-

didatos.

Informações e orientações úteis aos candidatos
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Polícia prende homem suspeito 
de assassinar a própria esposa 
Crime aconteceu em João 
Pessoa e estava sendo 
tratado como suicídio

FotoS: Secom-PB

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio de uma in-
vestigação realizada pela 
Delegacia de Crimes contra 
a Pessoa (Homicídios) da Ca-
pital, prendeu em flagrante 
na tarde de terça-feira (19), 
Carlos Eduardo Carneiro. Ele 
é suspeito de assassinar a es-
posa Priscila Vanessa, de 35 
anos, no bairro de Muçuma-
gro, em João Pessoa, na ma-
drugada da última segunda-
-feira (18). 

Inicialmente, o caso es-
tava sendo tratado como um 
suicídio, mas com o levan-
tamento de informações e 
o trabalho da perícia crimi-
nal, a Polícia Civil chegou à 
conclusão de que o caso se 
tratava de um homicídio. De 
acordo com a delegada Maria 
das Dores Coutinho, vários 
indícios na cena do crime le-
varam a polícia a suspeitar 
de que o suicídio teria sido 
forjado.

“Quando fomos acio-
nados, notamos que existia 
violação do local do crime, 
para nos levar a crer que 
teria ocorrido o suicídio, 
só que com dados mais téc-
nicos realizados pela perí-
cia criminal conseguimos 
identificar que se tratava 
de um assassinato. A casa 
tinha monitoramento de 
câmeras de vigilância e es-
tavam todas desligadas. Em 
depoimento, o suspeito não 
conseguiu nos convencer de 
quais seriam os motivos que 
teriam levado a esposa a ter 
tirado a própria vida, só nos 
deu uma simples alegação 
de que ela andava um pouco 
triste. Como a casa parecia 
bastante segura, não existe a 
possibilidade de uma tercei-
ra pessoa ter entrado na re-
sidência”, disse a autoridade 
policial, acrescentando que 
a Polícia Civil vai continu-
ar com as investigações até 
chegar a real motivação do 
homicídio. 

“A rigor, entendemos 
que o que pode ter ocorri-
do foi uma briga de casal, 
eventual e que houve um 
momento de fúria do Carlos 
Eduardo e assim ele teria as-
sassinado a esposa. No local 
encontramos várias armas, 

munições e materiais usados 
na montagem e manuseio de 
armamentos. Carlos Eduardo 
mantinha essas armas enter-
radas no jardim da casa e só 
tinha posse para uma pisto-
la”, frisou. 

O trabalho minucioso 
dos peritos do Instituto de 
Polícia Científica (IPC) da 
Paraíba foi essencial para o 
desfecho do caso. Segundo o 
perito criminal Herbert Bo-
son, muitas provas técnicas 
desqualificam o argumento 
de suicídio. “Quando rece-
bemos o caso e começamos 
com o trabalho de perícia, 
não encontramos na vítima 
marcas do que chamamos de 
‘zona de tatuagem’, quando o 
disparo de arma de fogo não 
supera um metro de distân-
cia, o que já descartava que a 
Priscila Vanessa tivesse ati-
rado em si própria, já que ela 
era de baixa estatura e a dis-
tância do braço até a cabeça 
não superava 60 centíme-
tros. Além disso, nos exames 
foi possível comprovar que 
o tiro tinha vindo de cima 
para baixo, como se tivesse 
sido efetuado por alguém de 
estatura maior que a da víti-
ma. E por último, não tinha 
pólvora na mão que Priscila 
teria segurado a pistola e sim 
na outra, na esquerda, dando 
a entender que ela teria ten-
tado se defender”, explicou o 
perito. 

O perito criminal Ade-
mar Roberto falou de outros 
aspectos que levaram a perí-
cia a afirmar que o caso não 
se tratava de suicídio e sim 
de um homicídio. “Quando 
verificamos o local do crime, 
encontramos a arma, uma 
pistola, em cima de uma ca-
deira de plástico, distante 
2,5 metros da vítima e com 
o carregador já fora da arma. 
As manchas de sangue es-
tavam no sentido vertical, 
como se Priscila tivesse sido 
morta em pé e o corpo tives-
se sido manuseado e depois 
colocado no solo. São várias 
informações técnicas que 
dão subsídio para o traba-
lho pericial afirmar que este 
caso é um assassinato”, deta-
lhou Ademar.

O suspeito foi levado 
para a Central de Polícia Ci-
vil, no bairro do Geisel, e en-
caminhado para audiência 
de custódia, ficando à dispo-
sição das decisões judiciais. 

Policiais militares do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (BOPE) prenderam, na 
terça-feira (19), um homem 
suspeito de tráfico de drogas 
no bairro de Mangabeira VII, 
em João Pessoa. 

A equipe policial da 

Companhia de Policiamen-
to de Choque realizava 
rondas no bairro, quando 
visualizou um homem em 
atitude suspeita, que ten-
tou fugir entrando em uma 
residência. Ao realizar a 
abordagem, os policiais en-

contraram com o suspeito, 
de 18 anos, uma quantida-
de de drogas. 

Durante diligências na 
residência do suspeito, a 
equipe policial localizou mais 
drogas, tendo apreendido 
um tablete e 14 papelotes de 

maconha, além de cocaína e 
crack. Também foram encon-
trados na casa um triturador, 
uma balança de precisão e 
saquinhos para embalagem. 
O detido e o material apreen-
dido foram levados para Cen-
tral de Flagrantes.

Acusado de tráfico de drogas é 
detido no bairro de Mangabeira

AÇÃo PoLICIAL

Na casa do suspeito os policiais encontraram maconha, cocaína, crack, triturador, balança de precisão e saquinhos para embalagem

A Polícia Civil, por meio de 
um trabalho realizado pela Dele-
gacia de Atendimento à Mulher 
(Deam) da Zona Sul de João Pes-
soa, prendeu João Serafim Matias. 
Ele é suspeito da prática de roubo, 
estupro e posse ilegal de arma de 
fogo. Junto com ele, foi apreendi-
do um adolescente, que é suspeito 
da prática de ato infracional com-

parado a roubo. 
De acordo com a delegada Re-

nata Matias, a dupla, de posse de 
armas de fogo, teria abordado um 
casal que estava na Praia do Sol, 
na noite do último dia 7 de julho 
e anunciado um assalto. O adoles-
cente amarrou o rapaz, enquanto 
que João Serafim levou a moça 
para uma área mais isolada e a 

estuprou. Os criminosos fugiram 
levando dois celulares e ainda per-
tences das vítimas. 

Com informações dadas pe-
las vítimas e ainda a construção 
de um retrato falado foi possível 
identificar os suspeitos. Eles res-
ponderão pelos crimes de roubo, 
estupro e ainda posse ilegal de 
arma de fogo. 

Roubo e estupro na Praia do Sol

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de um trabalho realizado 
pela Delegacia de Defraudações e 
Falsificações de João Pessoa (DDF), 
prendeu mais uma pessoa suspeita 
de praticar negociações fraudulen-
tas em compras de veículos na Par-
aíba. Desta vez, foi Marcelo da Silva 
Barbosa, proprietário da locadora 
de veículos Turistar, localizada den-
tro do Aeroporto Castro Pinto, na 
cidade de Bayeux.

De acordo com o delegado de 
Defraudações, Lucas Sá, o suspeito 
negociou pelo menos quatro veícu-
los de maneira fraudulenta, ob-
tendo um lucro indevido superior a 
R$ 120 mil, desaparecendo em se-
guida com os veículos negociados 
e negando-se a devolver os valores 

pagos pelas vítimas, até mesmo a 
informar sobre a localização dos 
veículos negociados.  

Ainda de acordo com a polícia, 
em face dos descumprimentos e de 
estar sendo procurado por diversas 
vítimas, o suspeito fechou o seu 
estabelecimento e estava se desfa-
zendo de seus bens pessoais, ob-
jetivando fugir para Orlando, nos 
Estados Unidos. 

A DDF faz um apelo para que 
outras vítimas que reconheçam o 
suspeito compareçam à delegacia 
ou encaminhem a informação para 
o Disque Denúncia da Secretaria de 
Segurança e Defesa Social – 197, 
que tem sigilo garantido. Marcelo 
Barbosa foi preso em sua residên-
cia, em Bayeux, e responderá pelo 

crime de estelionato, aguardando 
a realização da audiência de custó-
dia, que decidirá se responderá a 
processo em liberdade. 

Dono de locadora de veículos é preso por fraudes
em bAyeux

DDF faz apelo para que outras vítimas reconheçam o acusado

Segundo a polícia, o 
empresário obteve um 
lucro indevido superior 
a R$ 120 mil, fechou 
o estabelecimento e 
planejava fugir para os 
Estados Unidos 
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Ambulantes transformam a Rua 
Duque de Caxias em feira de frutas
Vendedores dizem que o 
local é lucrativo pra eles e 
cômodo para consumidores

Quem deseja comprar 
frutas fresquinhas em João 
Pessoa não precisa mais 
procurar um mercado pú-
blico ou um supermercado. 
Basta se deslocar até a Rua 
Duque de Caxias, no Centro, 
onde dezenas de ambulan-
tes estão vendendo em seus 
carrinhos de mão, frutas e 
verduras como uva, goiaba, 
alface, batata, cebola, bana-
na, tomate, morango, caju, 
acerola, maçã e até feijão, 
inhame e macaxeira, entre 
outros alimentos.

Alguns desses vende-
dores que não quiseram 
se identificar, uma vez que 
se instalaram naquela rua 
de forma irregular, reve-
laram que trazem as fru-
tas dos próprios mercados 
para venderem na Duque 
de Caxias. O vendedor Rai-
mundo Novais afirmou que 
enquanto não tiver fisca-
lização na área, vai conti-
nuar vendendo frutas no 
Centro da cidade.

Um ambulante que 
vende uvas disse que o co-
mércio na Duque de Caxias 
é lucrativo e rápido, por-
que muitas das pessoas 

José Alves
zavieira2@gmail.com

que saem do trabalho pre-
ferem comprar frutas a 
eles do que se deslocarem 
para algum supermercado 
ou feira livre. "Para os con-
sumidores é mais cômodo 
ao término do expediente 
comprar frutas no Centro 
porque acabam chegando 
em casa mais rápido. E aqui 
vendemos frutas fresqui-
nhas e bonitas", disse.

Quando indagado se 
ele não tinha medo de al-
guma fiscalização, o vende-
dor ambulante afirmou que 

“neste período do ano pra-
ticamente não existe fisca-
lização e a gente aproveita 
para lucrar mais”.

O consumidor Marcos 
Santana disse que no perío-
do da tarde as calçadas da 
Duque de Caxias são prati-
camente tomadas por ven-
dedores de frutas e afirmou 
que eles realmente atrapa-
lham muito, mas estão tra-
balhando honestamente. Ele 
destacou que tem dia que o 
fluxo de vendedores aumen-
ta muito próximo ao Ponto 

Cem Réis, dificultando e ir-
ritando os transeuntes. 

Outros objetos 
Os ambulantes que 

atuam no Centro de João 
Pessoa continuam ocupando 
as calçadas irregularmente. 
Eles espalham mercadorias 
pelo chão ou ficam sobre 
calçadas de instituições fi-
nanceiras. Em muitos casos, 
esses vendedores utilizam 
expositores móveis, que fa-
cilitam a retirada das mer-
cadorias em caso da chega-

da dos fiscais da Prefeitura 
Municipal. Eles vendem an-
tenas, acessórios para celu-
lar, CDs, DVDs, travesseiros, 
brinquedos, óculos, meias, 
camisas, bermudas, relógios 
e carregam esses produtos 
por onde andam.

Os tipos mais comuns 
encontrados no Centro de 
João Pessoa, atualmente, são 
os carrinhos que comerciali-
zam açaí, caldo de cana, sa-
lada de frutas e sucos com 
salgados. Para os fiscais da 
Secretaria do Desenvolvi-

mento Urbano, os ambu-
lantes sabem que precisam 
deixar a passagem de pedes-
tres aberta, mas insistem 
em vender seus produtos de 
forma irregular. Geralmente 
quem é pego descumprindo 
a determinação tem o mate-
rial apreendido pelos fiscais 
da Sedurb.

Uma vendedora que 
vende acessórios para ce-
lular há cerca de 20 anos, 
em uma pequena banca na 
calçada sobre o viaduto da 
Rua Miguel Couto, disse que 
nunca enfrentou problemas 
com os fiscais, porque não 
está atrapalhando a passa-
gem de pedestres. “O segre-
do é não bloquear a calçada. 
Eles não me tiram daqui 
porque há muito espaço e 
não impeço ninguém de an-
dar normalmente”, revelou.

Alguns ambulantes afir-
maram que já se inscreveram 
na prefeitura para serem re-
locados, mas preferem co-
mercializar seus produtos 
nas ruas do Centro da cidade, 
porque a venda é garantida e 
rápida. 

"Os fiscais geralmente 
querem nos colocar em lu-
gares distantes, fechados, 
mas o movimento maior é no 
Centro, nas calçadas mesmo. 
Não queremos ficar restri-
to a ambientes onde poucas 
pessoas frequentam”, disse 
o vendedor ambulante Rai-
mundo Novais. 

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Educação (SEE), rea-
liza, de 27 a 30 desse 
mês, em João Pessoa, 
o “Seminário Projo-
vem Urbano: revisitar 
e Comemorar – Memó-
rias e Experiências”. O 
evento tem o objetivo 
de debater as práticas 
exitosas desenvolvidas 
em 2015 e 2016, com 
mesas-redondas, ofici-
nas, grupos de traba-
lho e atividades cultu-
rais.   

No primeiro dia 
de evento serão de-
batidos os aspectos e 
desafios do ser jovem 
nos dias de hoje. No 
dia 28, o debate será 
sobre a elevação da 
escolaridade e a pro-
fissionalização dos 
alunos. O currículo 
do Projovem Urbano 
também será discutido 
tanto no dia 28 como 
no dia 29, quando se-
rão realizadas oficinas 
para formação dos 
educadores. 

Ainda no dia 29, 
haverá passeios aos 
pontos históricos de 
João Pessoa, incluindo 
um trecho de catama-
rã pelo Rio Paraíba. 
No dia 30, terá oficina 
de artes plásticas e ex-
posições de trabalhos. 

Projovem Urbano
O programa, do 

Governo Federal, é re-

alizado por meio de 
parcerias entre gover-
nos municipais e es-
taduais. Na Paraíba, 
é praticado por meio 
da Coordenação Pro-
jovem na Paraíba, li-
gada à Secretaria de 
Estado da Educação. 
O programa atende a 
jovens de 18 a 29 anos 
que não possuem Ensi-
no Fundamental com-
pleto e oferece aos es-
tudantes uma bolsa no 
valor de R$ 100,00. 

A intenção do pro-
grama é elevar a es-
colaridade dos jovens, 
que saibam ler e es-
crever e não tenham 
concluído o Ensino 
Fundamental, visando 
à conclusão desta eta-
pa por meio da moda-
lidade de Educação de 
Jovens e Adultos. Isso 
de forma integrada 
à qualificação profis-
sional e o desenvolvi-
mento de ações comu-
nitárias com exercício 
da cidadania, na for-
ma de cursos.

Projovem Urbano é 
tema de seminário

EM JOÃO PESSOA

Serão debatidas 
as práticas 
exitosas em 
2015 e 2016, com 
mesas-redondas, 
oficinas e grupos 
de trabalhos

Discutir os desafios do 
programa de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Esse foi 
o objetivo do seminário rea-
lizado pelo Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
na 9ª Gerência Regional de 
Educação (GRE), em Cajazei-
ras. O evento, que reuniu cer-
ca de 300 professores, gesto-
res e outros integrantes da 
equipe pedagógica da região, 
contou com a presença do se-
cretário de Educação, Aléssio 
Trindade.      

O Seminário Regional da 
Educação de Jovens e Adultos 

recebeu o professor Washing-
ton Barros de Souza, espe-
cialista em psicopedagogia, 
didática e metodologia do en-
sino e mestrando em Ciências 
da Educação. Ele palestrou 
sobre os desafios da EJA nos 
dias de hoje. Em seguida, o 
professor Álvaro Mamede da 
Silva, coordenador do Ejatec, 
da 9ª GRE, fez um relato sobre 
experiências do programa.

 O evento foi encerrado 
com um debate sobre a cons-
trução das práticas signifi-
cativas nas salas de EJA, com 
foco nos relatos de aprendi-
zagem dos estudantes.

Proeja
O Programa Nacional de 

Integração da Educação Pro-
fissional com a Educação Bási-
ca na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos pretende 
contribuir para a melhoria da 
educação brasileira. De acor-
do com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), de 2003, 68 milhões 
de jovens e adultos trabalha-
dores brasileiros com 15 anos 
(ou mais) não concluíram o 
Ensino Fundamental e apenas 
6 milhões (8,8%) estavam ma-
triculados na EJA. 

A partir desses dados 

e tendo em vista a urgência 
de ações para ampliação das 
vagas no sistema público de 
ensino ao jovem e adulto, o 
Governo Federal instituiu, em 
2005, o Proeja, que introduz 
novas diretrizes que ampliam a 
abrangência do programa com 
a inclusão da oferta de cursos.

A partir deste contexto, o 
Proeja tem como perspectiva 
a proposta de integração da 
educação profissional à edu-
cação básica buscando a su-
peração da dualidade trabalho 
manual e intelectual, assumin-
do o trabalho na sua perspec-
tiva criadora e não alienante. 

Uma equipe formada por 
profissionais do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) e Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) participou, entre os 
dias 11 e 15 deste mês, da se-
gunda expedição do Projeto 
de Restauração e Regulariza-
ção Ambiental do Novo Cariri 
(PRNC), que visa identificar e 
diminuir os efeitos da deser-
tificação no Cariri paraibano. 

Nesta etapa foram colhi-
das cerca de 60 amostras de 
solo e vegetação nas áreas de 
cinco municípios da região, 
que serão analisadas para a 
confecção do primeiro diag-
nóstico ambiental produzido 
na Paraíba.

A equipe multidiscipli-
nar formada por biólogos, 
engenheiros ambientais, en-

Evento discute desafios da EJA no Sertão 

Expedição é realizada em cinco municípios

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

rESTAUrAÇÃO AMBIENTAL DO NOVO CArIrI

genheiros florestais, estatís-
ticos, geógrafos, tecnólogos 
em geoprocessamento e de 
agroecologia visitou as áreas 
dos municípios de Sumé, São 
João do Tigre, São Sebastião 
do Umbuzeiro, Camalaú e 
Monteiro para colher os da-
dos que serão inseridos no 
diagnóstico.

De acordo com o con-

sultor ambiental do Procase, 
Thiago Silva, foram identifi-
cadas áreas de caatinga em 
processo de degradação am-
biental avançado, além de 
péssimas condições de solo, 
o que impede, segundo ele, a 
regeneração natural.

“Na prática, os resultados 
desta etapa do PRNC e de to-
das as outras auxiliarão o Pro-

grama de Regularização Am-
biental no Âmbito da Paraíba 
(PRA/PB) a ser efetivado, ga-
rantindo que as propriedades 
rurais resolvam seus passivos 
ambientais ao utilizarem téc-
nicas de revegetação adequa-
das a especificidades locais, 
baseada no diagnóstico reali-
zado pelo PRNC”, explicou.

Para o coordenador do 
Procase, Hélio Barbosa, este 
projeto é de extrema impor-
tância para identificar as re-
giões mais problemáticas e 
as ações que deverão ser im-
plementadas para diminuir 
os efeitos da desertificação. 
“Não há como melhorar de 
maneira sustentável a renda 
agrícola e não agrícola das 
comunidades rurais mais ca-
rentes da região semiárida 
paraibana sem a conservação 
da vegetação nativa. Daí a im-
portância deste estudo”, disse 
Hélio Barbosa. 

FOTO: Secom-PB

Foram identificadas áreas em processo de degradação avançado

Além de frutas, como uva, banana, goiaba e morango, os carrinhos expõem outros alimentos, a exemplo de feijão, macaxeira e inhame

FOTO: Evandro Pereira
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BC mantém juros da economia
em 14,25% pela oitava vez seguida
Taxa básica está nesse 
nível desde o fim de
julho do ano passado

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil 

Pela oitava vez seguida, 
o Banco Central (BC) não me-
xeu nos juros básicos da eco-
nomia. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) manteve ontem a 
taxa Selic em 14,25% ao ano. 
A decisão era esperada pelos 
analistas, que preveem que a 
taxa ficará inalterada até o fim 
do ano.

Os juros básicos estão 
nesse nível desde o fim de 
julho do ano passado. Com a 
decisão do Copom, a taxa se 
mantém no mesmo percentu-
al de outubro de 2006. A Selic 
é o principal instrumento do 
Banco Central para manter 
sob controle a inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

Em comunicado, o Co-
pom informou que as proje-
ções para a inflação estão em 
queda. No entanto, o órgão 
aponta riscos de curto prazo, 
como a persistência nas eleva-
ções nos preços de alimentos, 
incertezas quanto à aprovação 
e à implementação dos ajustes 
necessários na economia e a 
indexação da economia, com a 
inflação passada alimentando 
a futura caso os índices de pre-
ços permaneçam altos e acima 

da meta. Tais fatores, segundo 
o Copom, levaram à manuten-
ção da taxa Selic.

Oficialmente, o Conselho 
Monetário Nacional estabele-
ce meta de 4,5%, com margem 
de tolerância de 2 pontos, po-
dendo chegar a 6,5%. Segun-
do o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), o 
IPCA acumulou 8,84% nos 12 
meses encerrados em junho, 
depois de atingir o recorde de 
10,71% nos 12 meses termi-
nados em janeiro.

No Relatório de Inflação, 
divulgado no fim de junho pelo 
Banco Central, a autoridade 
monetária estima que o IPCA 
encerre 2016 em 6,9%. O mer-
cado está mais pessimista. De 
acordo com o boletim Focus, 
pesquisa semanal com insti-
tuições financeiras divulgada 
pelo Banco Central, o IPCA fe-
chará o ano em 7,26%.

Apesar da queda do dó-
lar, o impacto de preços ad-
ministrados, como a elevação 
da conta de água em várias 
capitais, tem contribuído para 
a manutenção dos índices de 
preços em níveis altos. Nos 
próximos meses, a expectativa 
é que a inflação desacelere por 
causa do agravamento da crise 
econômica.

Embora ajude no contro-
le dos preços, o aumento ou a 
manutenção da taxa Selic em 
níveis elevados prejudica a 
economia. Isso porque os ju-
ros altos intensificam a queda 
na produção e no consumo. 
Segundo o boletim Focus, os 

analistas econômicos proje-
tam contração de 3,25% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços pro-
duzidos pelo País) em 2016. 
No Relatório de Inflação, o BC 
prevê retração de 3,3%.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia (Selic) e serve 
de referência para as demais 

taxas de juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso 
de demanda que pressiona os 
preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Quan-
do reduz os juros básicos, o 
Copom barateia o crédito e  in-
centiva a produção e o consu-
mo, mas enfraquece o controle 
da inflação.

Mudanças
Essa foi a primeira reunião 

do Copom comandada pelo 
novo presidente do BC, Ilan 
Goldfajn. No encontro passa-
do, no início de junho, ele ainda 
não tinha tomado posse for-
malmente como presidente da 
instituição financeira.

A primeira reunião do Co-
pom na gestão de Goldfajn teve 
mudanças. O segundo dia de 

encontro teve o horário anteci-
pado em duas horas, o que per-
mite a divulgação da taxa Selic 
por volta das 18h. O BC decidiu 
anunciar a taxa apenas pela in-
ternet, em vez de ler um comu-
nicado na presença de jorna-
listas. A ata do Copom, que era 
divulgada na quinta-feira da se-
mana seguinte a cada reunião, 
passará a ser divulgada dois 
dias antes, na terça-feira.

 Ilan Goldfajn como novo presidente do Banco Central, presidiu a reunião pela primeira vez, antecipou a divulgação em duas horas

FOTO: Reprodução internet

O presidente da Tur-
quia, Recep Tayyip Er-
dogan, anunciou nessa 
quarta-feira (20) a de-
cretação de estado de 
emergência no país, du-
rante três meses, “para 
proteger e fortalecer os 
valores democráticos”.

 O estado de emer-
gência foi decretado 
cinco dias depois de um 
fracassado golpe de Es-
tado que deixou cerca 
de 300 mortos.

Policiais, juízes e pro-
fessores, tanto do setor 
público quanto do priva-
do, foram afastados de 
seus postos de trabalho. 
Entre os detidos, além 
de militares, estão juí-
zes, fiscais e civis, de um 
modo geral, segundo in-
forma a imprensa turca.

As medidas adota-
das por Erdogan alarma-
ram os principais líderes 
de Ocidente e a Organi-
zação das Nações Uni-
das (ONU), que pediu à 
Turquia para manter o 
respeito à legalidade e 
aos direitos humanos.

Nos dois últimos 
anos, o governo turco 
já havia determinado 
suspensões massivas na 
polícia, principalmente 
de supostos seguidores 
do clérigo conserva-
dor Fethullah Gülen, a 
quem Erdogan acusa de 
ter instigado a tenta-
tiva de golpe militar e, 

por isso, redobra os es-
forços pela extradição 
dele, que está exilado 
nos Estados Unidos.

Mais de 49 mil de-
missões segundo levan-
tamento feito pela agên-
cia de notícias EFE, até o 
momento, foram despe-
didos mais de 49 mil tra-
balhadores dos setores 
público e privado e 21 
mil professores de escolas 
particulares; suspensos 
15,2 mil professores e ou-
tros funcionários do setor 
educacional, que estão 
sendo investigados.

De acordo com o le-
vantamento, há ordem 
de demissão para os 
1.577 decanos de facul-
dades turcas, tanto pú-
blicas quanto privadas; 
8,7 mil funcionários do 
Ministério do Interior, a 
maioria deles policiais e 
guardas, além de 11 ge-
nerais e 61 coronéis; 1,5 
mil servidores do Minis-
tério das Finanças e 257 
do gabinete do primei-
ro-ministro.

Cerca de 2,7 mil juí-
zes e fiscais foram sus-
pensos, entre os quais, 
cinco membros do Con-
selho Supremo de Juízes 
e Fiscais, órgão que deci-
de as indicações para o 
Judiciário; um governa-
dor, 29 ex-governadores, 
além de 52 autoridades 
distritais e assessores ju-
diciais, entre outros.

Erdogan decreta estado 
de emergência na Turquia

POR TRÊS MESES Empresário maior devedor da 
União deixa diretoria da Fiesp

Temer sanciona os reajustes
salariais do Judiciário e MPF

SOnEgaçãO FiScal Governo não vai 
contingenciar 
os R$ 20 bilhões 
previstos agora

Brasília, (AE) - Mesmo 
com o desempenho da arre-
cadação abaixo do esperado, o 
governo decidiu que não anun-
ciará nesta semana um novo 
corte no Orçamento de 2016. A 
avaliação no governo é de que 
ainda há espaço para acomo-
dar variações de receitas e des-
pesas sem descumprir a meta 
fiscal, fixada neste ano em um 
déficit de R$ 170,5 bilhões.

 Assim, foi por ora colo-
cado em suspenso o plano de 
fazer um bloqueio (contingen-
ciamento) de despesas de cer-
ca de R$ 20 bilhões para ajus-
tar o rumo das contas públicas 
ao cumprimento da meta. 

“O governo esgotará todas 
as alternativas para que não 
haja contingenciamento”, disse 
nessa quarta-feira, 20, o minis-
tro da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
que também faz parte da junta 
orçamentária, composta ainda 
pelos ministros da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira.

 Havia dois tipos de dis-
cussão sobre a mesa. Uma, se 
o corte seria linear (igual para 
todos os itens do orçamento) 
ou seletivo. Interlocutores da 
área política do presidente em 
exercício, Michel Temer, defen-
diam que alguns programas, 
como o Bolsa Família e o Mi-
nha Casa Minha Vida, fossem 
poupados.

Outro debate era sobre o 
tamanho do contingenciamento, 
que poderia ser de R$ 20 bilhões 
ou algo na casa dos R$ 5 bilhões, 
dependendo de uma decisão so-
bre o desempenho das contas de 
estados e municípios. 

agência Estado

São Paulo - Apontado 
como o maior devedor da 
União, o empresário Laodse 
de Abreu Duarte renunciou 
ontem ao cargo de diretor da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

A decisão, confirmada 
em nota da entidade, ocorre 
dois dias depois de o jornal 
O Estado de S. Paulo publi-
car reportagem revelando 
que o débito do empresário 
é de R$ 6,9 bilhões com a 
União.

Segundo o site da Fiesp, 
Laodse era um dos 86 direto-
res da entidade e integrava o 
Conselho Superior do Agro-
negócio, além de presidir 
o Sindicato da Indústria de 
Óleos Vegetais e seus Deriva-
dos de São Paulo.

Na nota, a Fiesp afirma 

que Laodse exercia um car-
go não remunerado e que 
ele está contestando os dé-
bitos na Justiça. A federação 
informa que “não faz prejul-
gamentos sobre casos que 
estão na esfera judicial”, mas 
reitera seus princípios de 
intransigência no combate 
à sonegação e à corrupção, 
bem como o de condenar a 
“excessiva carga tributária”.

A instituição cita ainda 
que apoia o projeto de inicia-
tiva popular que propõe dez 
medidas para o combate à 
corrupção.

Débito
Na edição de segunda-

feira, o Estado mostrou que 
o débito atribuído a Laodse 
é maior do que o de 18 Esta-
dos, individualmente. Ainda 
de acordo com a reportagem, 
o nome dele já foi citado no 

esquema do mensalão, que 
veio à tona em 2005, como 
dono de uma empresa de 
exportação de grãos para a 
qual Marcos Valério destinou 
sete pagamentos.

Em 2003, Laodse foi 
condenado a cinco anos de 
reclusão, pena convertida 
em prisão domiciliar, pela 
participação em esquema de 
falsificação de mais de US$ 
60 mi em operações de ex-
portação de soja. Em 2004, 
foi indiciado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Banestado.

Por e-mail, o empresá-
rio negou participação em 
esquema de sonegação e 
nos esquemas do mensalão 
e Banestado. Afirmou ainda 
que sua condenação não foi 
julgada em segunda instân-
cia, “o que torna precipitado 
qualquer conclusão ou juízo”.

Paulo Victor chagas 
Repórter da Agência Brasil

O presidente interino 
Michel Temer sancionou 
sem vetos os projetos de lei 
que garantem reajustes para 
servidores do Judiciário e do 
Ministério Público Federal 
(MPF). Os aumentos serão 
pagos gradativamente em 
parcelas até 2019, e, somen-

te no ano que vem, vão gerar 
impacto de mais de R$ 5 bi-
lhões.

As propostas foram 
aprovadas no fim do mês pas-
sado pelo Senado Federal, e 
determinam reajuste de 41% 
dividido em oito parcelas aos 
servidores do Judiciário e 
de 12% aos funcionários do 
MPF. As duas leis serão publi-
cadas na edição desta quinta-

feira (21) do Diário Oficial da 
União.

Além do vencimento 
básico, as medidas preveem 
aumentos na gratificação 
judiciária e dos cargos em 
comissão. À época da apro-
vação, o ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, disse 
que os reajustes não teriam 
impacto negativo nas contas 
do governo.
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hoje, na Funesc, com 
convidados dos EUA
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A artista plástica e arquiteta Valéria Antunes passeia pelas sutilezas 
da vida em sua primeira exposição individual de pinturas e objetos

9

Átomos da beleza

Fatos da trajetória de 
Ariano Suassuna no 
artigo de Sitônio Pinto

INTERNACIONAL MÚSICA

A artista plástica e arquiteta Valéria 
Antunes promove a sua primeira exposição 
individual de pinturas e objetos (interven-
ções em botelhas de cerâmica). O vernissage 
de “Passeio por Sutilezas”, título da mostra, 
acontece hoje, às 19h30, no Centro Cultural 
de São Francisco, em João Pessoa. Os traba-
lhos estão divididos em quatro grupos temá-
ticos, a saber: “Pingos de Chuva”, “Garimpo”, 
“Bambus” e “Flores Tropicais”. A curadoria 
é assinada pelo marchand e consultor de 
marketing Nelson Rossiter.

“Deus está nos detalhes”. A frase, atri-
buída ao físico teórico alemão Albert Eins-
tein (teoria da relatividade geral, mecânica 
quântica, física moderna), suscita reflexões 
em quase todos os campos do conheci-
mento, porém, com mais propriedade nos 
domínios da ciência, da arte, da filosofia e 
da religião. Na pintura de Valéria, portanto, 
a essência também habita os pormenores, 
porque são as sutilezas – da vida, da arte, da 
natureza – que motivam a pesquisa estética 
e dão norte e sentido existencial à artista. 

Há quem dispense os aspectos biográfi-
cos na avaliação da obra do artista. No caso 
de Valéria, é improvável que se chegue a 
bom resultado, na análise das coisas íntimas 
relacionadas ao seu trabalho, negligencian-
do, por exemplo, a infância, que transcorreu 
no interior goiano, sendo assim, sob as 
insígnias divinas e sociológicas inscritas na 
cultura, na geografia, na fauna e na flora do 
cerrado. E, posteriormente, a influência do 
meio brasiliense, onde passou a viver, antes 
de vir morar em João Pessoa.

Filha de artesã, Valéria conviveu com 
um processo caseiro de produção artesanal 
que incluía, por exemplo, plantar, colher, 
tingir e fiar algodão, como também tosar 
animais e colorir a lã. “Desde a infância eu 
pude experimentar o contato com a arte, 
haja vista que minhas brincadeiras todas 
eram conduzidas com esses materiais, que 
me permitiam criar, moldar, desenvolver 
qualquer coisa que pudesse, hoje ainda, ter 
alguma influência na minha história, na mi-
nha vida”, comenta a artista, em entrevista.

O princípio lúdico da arte manifestava-
se, em Valéria, na preferência pela pintu-
ra, utilizando, como suportes, para o que, 
naquele tempo, tinha a aparência de brin-
cadeira, elementos naturais, como pedras 
e cascas de árvores. “Desenvolvi minha 
infância e adolescência voltada sempre para 
esse lado artístico bastante latente”, res-
salta. A fase de aperfeiçoamento técnico e 
conceitual teria início com a mudança para 
a capital federal e o ingresso na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Brasília 
(UnB).

Com o amálgama da informação empí-
rica da época infantojuvenil autodidata com 
o conhecimento acadêmico especializado 
do ciclo adulto, Valéria apurou os sentidos 
e sentimentos em relação à arte,desenvol-
vendo técnicas que modelaram sua identi-
dade artística. “Passei por várias fases, do 
desenho a lápis, grafiteou carvão às tintas, 
começando pela aquarela (muito pouco) e 
óleo (mais tempo), até chegar à acrílica, por 

meio da qual faço um misto de pintura e es-
cultura, por gostar de trabalhar muito com 
texturas”, explica.

Hoje, as telas da artista são moldadas, 
ou mesmo esculpidas – ela também diz 
assim -, devido à grande quantidade de 
tinta utilizada, ao ponto de funcionar como 
uma espécie de argamassa, de tonalidades 
claras, neutras ou mais intensas. O resultado 
são composições abstratas, como também 
figurativas. “Não um figurativo muito defi-
nido – esclarece Valéria -, mas tendendo ao 
abstrato; um figurativo menos romântico, 
com um pouco mais de personalidade, algo 
mais firme”.

Valéria não nega a inspiração. Muito 
pelo contrário. A artista revela que a sua 
fonte maior de inspiração são os detalhes do 
cotidiano. As sutilezas de cada momento da 
sua vida. Um fragmento da existência -física 
ou espiritual - que, normalmente, a maioria 
das pessoas não percebe, é colhido pela 
alma ou pelos olhos sensíveis de Valéria, 
que o transpõe, como motivo, para as telas. 
“Essa ampliação, esse zoom –informa -, pode 
ser ou não intencional, do mesmo modo que, 
às vezes, quanto menor o detalhe, maior a 
tela”.

Os detalhes a que Valéria se refere po-
dem ser o reflexo do sol nos pingos da chuva 
– para lembrar um dos núcleos temáticos de 
“Passeio por Sutilezas”, a textura da casca de 
uma árvore, a onda do mar, o céu, enfim, as 
cores, as formas e os movimentos da nature-
za. “São flashes de viagens que eu procuro, 
realmente, registrar na minha memória, 
para, depois, eternizar esses momentos nas 
minhas telas, sempre procurando passar a 
mesma emoção que sinto, traduzindo-a, no 
meu trabalho, com a maior intensidade”, 
declara.

A artista confessa que a primeira expo-
sição individual da sua jornada criativa tem 
um significado muito especial na sua vida. 
Os trabalhos reunidos dizem muito da sua 
história. E resumem suas propostas esté-
ticas e afetivas. “Estou procurando contar, 
através desse ‘Passeio por Sutilezas’, um 
pouco dessa minha história de observadora, 
expor a minha sensibilidade, a minha per-
sonalidade, que transportei para as telas de 
uma maneira honesta, às vezes divertida, às 
vezes um pouco mais intensa”, sublinha.

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

A artista visual Valéria Antunes 
traz na sua obra influências 
da infância, contatos com 
a natureza e a observação dos 
detalhes imperceptíveis por 
muitos no cotidiano



Pensava que estivesse livre do 
IPÊ – a antiga Universidade Católica, 
que não firmou esse nome, passando 
por Instituto Paraibano de Educação, 
atual Centro Universitário de João 
Pessoa. Passei alguns anos por lá, eu 
que não tenho humor para tolerar 
escolas. Ouvir aulas é uma das coisas 
mais chatas que há. Ensinar é um 
gesto de prepotência, pois quem dá 
aulas presume que sabe alguma coisa. 
E haja porre em cima da plateia mal 
ouvida.

Alguns têm o talento de chamar 
e prender a atenção. Quem tinha mes-
mo era Ariano Suassuna (foto), com 
sua aula espetáculo. Ele que se dizia 
um palhaço frustrado. Não era frus-
trado. Ariano era um 
artista perfeito. Dava 
aulas para meia mul-
tidão de gente como 
se estivesse numa 
esquina de Taperoá, a 
sua ágora. E agradava 
a quase todas as pes-
soas.Uma anciã – uma 
vestal da feira – ouvia 
calada até que pegou 
uma pausa e falou: 

– Os filhos de 
Dona Ritinha todos 
deram pra gente. 
Menos Ariano, que deu 
pra palhaço.

E ele se sentiu 
realizado ao ouvir a 
observação da popular. Pois a vida, 
para ele, era um circo em que exibia 
suas habilidades, ora no trapézio, 
ora no picadeiro, ora domando feras 
como a onça Caetana, a felina mortal, 
que não poupa nem Bruzacã, a baleia 
assassina do Mar de Cabo Branco. 
Bruzacã e Caetana só recuam diante 
do talento, pois se rendem à geniali-
dade, presente nos filhos de Dona Ri-
tinha. Genialidade até para dar aulas 
espetaculares.

Todo professor devia assistir as 
aulas espetáculos de Ariano, para ver 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Música petrificada

Germano 
RomeroAs paixões de Sábato

Fila filarum

Crônica

Croniartigo

Festejado atualmente no meio artísti-
co como o melhor e mais ousado espaço de 
concertos do planeta, a Philarmonie de Paris, 
inaugurada no ano passado, é indubitavel-
mente um colosso da Arquitetura pelo mundo. 
Concebida pelo escritório do arquiteto francês 
Jean Nouvel, para integrar o complexo artís-
tico-cultural denominado Cité da la Musique, 
projetado em 1995 por Christian de Portzam-
parc, que compreende vários edifícios loca-
lizados no Parc de la Villette, a Philarmonie 
possui o maior ambiente de apresentações, 
com seu 2.400 lugares.

A característica mais marcante deste 
magnífico monumento arquitetônico é a sua 
fachada mineral, composta de elementos 
plásticos em liga de alumínio, com forma 
de gaivotas, que se justapõem entrelaçados 
integrando as superfícies que emolduram a 
volumetria. Esse tema, que se repete também 
internamente em revestimentos de piso e ou-
tras paginações, mantém um elo contínuo de 
ligação da ideia de Nouvel, em vários aspectos 
do projeto, soando como um Leitmotiv, numa 
verdadeira sinfonia petrificada.

Todo o edifício é uma composição de for-
mas inovadoras, revestido com um redemoi-
nho de peças metálicas, simulando pássaros, 
que se encaixam como num quebra-cabe-
ças, e que tem, na fachada exterior, cerca de 
340.000 peças, divididas em sete formas dife-
rentes e quatro tons, que vão do cinza claro ao 
preto. Alguns críticos revelam que a sensação 
pretendida pela criação de Jean Nouvel foi 
realmente resgatar a imagem de uma grande 
revoada.

O interior da Grande Salle, onde fica o 
palco e a plateia, tem um design que relembra 
o modelo pioneiro da Filarmônica de Berlim, 
cujo objetivo é proporcionar uma intimidade 
convergente entre os artistas e seu público. Os 
2.400 lugares são distribuídos entre a plateia, 
atrás da cena e em varandas que flutuam so-
bre proeminentes balanços ao redor do palco 
central. De maneira que o espectador mais 
distante fica a apenas 32 metros do regente.

Esta configuração envolvente do interior 
da Philarmonie buscou precisamente a total 
interação, física e emocional, do espectador 
com a performance.

Outro ponto culminante que encanta o 
sensível e exigente público da música erudita 
é a acústica, considerada uma das melhores 
do mundo. As suas paredes são constituídas 
por painéis destinados a refletir o som em 
múltiplas direções. Estes painéis alternam-se 
com a absorção de som, por superfícies espe-
cialmente tratadas para aumentar a reflexão e 
a reverberação, fazendo com que o fenômeno 
acústico ressoe cheio e robusto em todo o vas-
to volume interior, com seus 30.500 metros 
cúbicos.

Existem, ainda, níveis e assentos retráteis 
que possibilitam, em eventos maiores, que a 
capacidade se estenda para 3.650 lugares, em 
concertos de configurações especiais.

Uma visita à Philarmonie de Paris, de pre-
ferência em noite de música, é algo que certa-
mente permanecerá inesquecível na memória 
de qualquer apreciador da Arte 
e da Arquitetura.

Carlos Castilho Observatório da Imprensa

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Foram duas as grandes paixões de Sábato Magaldi. 
A primeira delas pela esposa, a também escritora Edla 
Van Steen. A segunda, sem dúvida, pelo teatro. Entre 
seus mitos, tinha uma especial predileção pelo drama-
turgo Nelson Rodrigues, a quem aprendeu a admirar a 
partir da estreia de “Vestido de Noiva”.

Sábato foi crítico teatral, teatrólogo, jornalista, 
professor, ensaísta e historiador. Em todas essas ativi-
dades, fez jus ao que Nelson Rodrigues dele dizia: “Era 
uma doce figura”. Ganhou em 
1990 o Prêmio Machado de Assis 
e sua grande obra foi o “Pano-
rama do Teatro Brasileiro”, da 
Global Editora, lançado em 2001.

Além de ocupar com brilho a 
cadeira n0 24 da Academia Brasileira 
de Letras, Sábato Magaldi foi pro-
fessor titular de História do Teatro 
Brasileiro da Escola de Comunica-
ção e Artes da Universidade de São 
Paulo e lecionou durante quatro 
anos nas universidades francesas de 
Sorbonne e de Provence. Tornou-se 
professor emérito da USP.

Entrou para a ABL em 25 
de julho de 1995, na sucessão de Cyro dos Anjos, e foi 
recebido pelo poeta Lêdo Ivo. A espada foi-lhe entregue 
por Barbosa Lima Sobrinho.

Embora nascido em Belo Horizonte, Sábato co-
meçou no jornalismo no Rio de Janeiro, trabalhando 
durante três anos no “Diário Carioca” (período de 1950 
a 1953). Depois foi para São Paulo, onde prestou cola-
boração aos principais jornais paulistanos. Ao longo de 
uma vida de 89 anos, escreveu 18 livros, entre os quais 

podemos destacar: “Moderna Dramaturgia Brasileira” 
(Editora Perspectiva), “Obras de Nelson Rodrigues” 
(Global Editora) e “Cem anos de teatro em São Paulo” 
(Editora Senac).

Sábato acumulou diversos prêmios nacionais e in-
ternacionais. Quando instado a falar sobre Nelson Rodri-
gues, de quem se tornou um grande amigo, considerava 
o seu teatro “muito prazeroso”, sempre elogiando o olhar 
afetuoso desse reconhecido e competente pensador.

O mundo intelectual e artístico 
reagiu com muito carinho ao passa-
mento de Sábato Magaldi. A aca-
dêmica Nélida Piñon disse que ele 
repartiu com o Brasil a grandeza e 
a essência contidas na arte de re-
presentar. Para o diretor de teatro 
Amir Haddad, do Grupo Tá na Rua, 
“lá vai com ele uma parte da histó-
ria. Da minha história também, da 
minha geração, da construção do 
novo teatro brasileiro.”

Ele não foi apenas o grande 
especialista em Nelson Rodrigues, 
mas investigou a obra teatral 
e antropofágica de Oswald de 

Andrade, além de ter dedicado atenção especial a Odu-
valdo Vianna Filho e Plínio Marcos. Depois, foi a fase 
dos encenadores, com os trabalhos de Antunes Filho 
e José Celso Martinez Correa. Como crítico aplaudido, 
costumava afirmar que não escrevia para o ator nem 
para o autor: “escrevo para o público”. É esse público 
que agora sente a sua ausência. Segundo o crítico Jacó 
Grinsberg, Sábato Magaldi tem um lugar relevante na 
bibliografia teatral brasileira.
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como se arpoa a atenção de um 
público, por mais desatento que 
possa ser. Como eu ia dizendo, 
passei alguns anos ouvindo a 
chateação no IPÊ. Até um profes-
sor que dava aulas filando, pu-
xando do bolso do paletó a cola 
de onde tirava sua inspiração. 
Se arrebatassem aquele papel de 
sua mão, o cara estaria perdido 
no mato, sem cachorro, na selva 
selvagem, escura, no meio do 
caminho.

É tempo de matrícula no 
IPÊ. Minha filha caçula passou 
no vestibular, ainda na metade 
do curso secundário. É outro que 
mudou de nome, feito os ladrões 

de cavalos. Já foi científico, pedagógico, 
técnico, clássico – com três anos de 
latim em cima dos quatro do ginásio, 
rosa, rosarum, puellas pulcras. Ain-
da bem que as puellas eram pulcras: 
Salete, Clívia, Lúcia... todas pareciam 
artistas de circo, como aquela que 
vendia seu retrato no poleiro do Circo 
Merino, há mais de meio século. 

A menina-moça atirava uma 
echarpe sobre o ombro do especta-
dor que recebia a visita da beleza no 
poleiro distante. Cada um dava o que 
quisesse, ou pudesse. Era uma fórmula 

FOTOS: Reprodução/Internet

 
Ora, minha 
moça é 
faixa preta
e mestra 
de caratê, 
não precisa 
do pai 
a tiracolo
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da contorcionista ficar 
mais um pouco na praia do 
circo, demorar-se na pla-
teia da vida, onde Ariano 
deu pra palhaço – embora 
se dissesse frustrado. Mas, 
como seus irmãos, tam-
bém deu pra gente – aque-
le tipo de gente que tem o 
sortilégio de fazer sorrir 
os mais sisudos. Até os 
professores

Vou ter de voltar ao 
IPÊ para matricular minha 
filha. Eu que pensava que 
estava livre daquele ritual 
burocrático. Enfrentar fi-
las e horas de espera. Por-
que a instituição não acei-

ta que eu assine os formulários da 
matrícula em casa, que é lugar de 
velho. Já estou numa idade em que a 
filha é quem devia assinar por mim. 
Tive uma ideia neste momento: vou 
emancipá-la, para evitar chateações 
semelhantes. Ora, minha moça é 
faixa preta e mestra de caratê, não 
precisa do pai a tiracolo.

Minha menina-moça já sabe 
os golpes mortais do caratê, não 
precisa que o pai assine os papéis 
da matrícula. Ela está pronta para 
enfrentar a morte e até a vida, por 
mais caetanas que sejam. Queria 
estudar veterinária, mas a capi-
tal não tem esse curso, restrito a 
duas faculdades no interior. Que se 
abram escolas no interior, princi-
palmente as de interesse rural. Mas 
sem coibir os jovens urbanos de 
estudar cursos tidos como rurais, 
mas nem tanto assim, como os de 
veterinária de pequenos animais 
– assim chamados os cães, gatos e 
aves, o maior mercado da medicina 
veterinária. Maior que o dos bodes 
e cabras de Ariano e Manelito, no 
circo tão humano de Taperoá.

(Coluna publicada terça, quin-
ta e sábado.)



Roteiro
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Em cartaz

Evento

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Festival de Cinema Latino-Americano 
destaca presença de mulheres diretoras

Serviço

A 11ª edição do Festival de Ci-
nema Latino-Americano de São Paulo 
destaca a crescente presença de 
mulheres na produção cinematográ-
fica regional e homenageia a cineasta 
paulista Anna Muylaert, que dirigiu o 
recente sucesso Que Horas ela Volta?. 
Serão exibidos 23 títulos da diretora 
e roteirista, inclusive trabalhos do 
início de sua carreira, que são de rara 
circulação.

Na sessão de abertura do 
evento, ocorrida na noite de on-
tem, o festival exibiu o longa-me-
tragem de Anna, inédito no Bra-
sil, Mãe Só Há Uma (2016) e, até o 
dia 27 de julho, serão exibidos 118 
filmes de 13 países no Memorial da 
América Latina, na capital paulista. 
Além dos filmes, haverá ainda a 
realização de encontros e debates 
com o público.

Hoje, acontece um encontro da 
diretora com o público e com a cartu-
nista Laerte para a exibição também 
inédita de outra versão de seu filme 
com Regina Casé: Que Horas ela Volta? 
– Demo Filme. A versão foi usada na 
construção de seu longa-metragem e 
será comentada pela própria diretora.

Atrações
Além do destaque para a pro-

dução feminina, o curador e criador 
do festival, João Batista de Andrade, 
conta que a proposta do evento é 
abrir as portas para novidades. “O 
festival tem uma série de novidades: 
tem uma mostra muito grande do ci-
nema mexicano – comédias e dramas 
mexicanos; tem uma mostra muito 
grande do cinema contemporâneo 
latino-americano e tem uma coisa 
especial que são as mulheres que 
estão passando por trás da câmera”, 
antecipa João Batista.

Ele conta que o cinema da ge-
ração em que se formou tinha muito 
prestígio, inclusive internacional, e 
recebeu muitos prêmios. Para João 
Batista, no entanto, ficar reprisando 
essa produção sufoca a possibilidade 
de dar visibilidade às novas gerações. 
O cineasta acredita que o festival, que 
surgiu em 2006, abriu espaço para 
novos talentos.

“Foi muito importante que o 
festival fizesse isso, desde 2006. 
Eu acho que abriu e mostrou para 
os jovens que eles teriam espaço. 
Os cineastas [tradicionais] conti-
nuam importantes, mas é preciso 
que haja novas ideias, que as novas 
gerações tenham chance de expor 

uma nova visão”, acrescentou.
A exibição de filmes e direto-

res clássicos, no entanto, não estão 
de fora da programação. “Sem-
pre contrabalanceamos, sempre 
fazemos uma homenagem, uma 
exibição de filmes clássicos, de 
filmes importantes, mas o festival 
é aberto para novidades, para as 
ideias novas do cinema”, lembra o 
curador João Batista.

A mostra especial “Divas da 
Época de Ouro” revela atrizes do 
cinema mexicano em produções da 
década de 1940. Serão exibidas obras 
estreladas pelas divas María Félix, 
Ninón Sevilla, Marga Lopez, Stella 
Inda e Dolores Del Rio. A mostra 
inclui ainda uma seleção de filmes 
noir, como Na Palma de Tua Mão, Ir-
mãs Malditas, Outro Amanhecer e A 
Riqueza do Diabo.

Outra mostra especial do 
festival, “Mulheres Atrás das Câme-
ras”, vai reunir produções recentes 
(de 2014 e 2015) da nova geração 
feminina de cineastas mexicanas, 
composta por nomes como Alejan-
dra Márquez Abella e Teresa Camou. 
Em 2015, segundo a organização 
do festival, um quarto da produção 
cinematográfica de longas-metragens 
mexicana foi dirigida por diretoras.

 

Concurso de Roteiros para 
Documentários Rucker Vieira

Entre os dias 18 de julho e 30 de setembro de 2016, estão abertas 
as inscrições para a 12ª Edição do Concurso de Roteiros para Documentá-
rios Rucker Vieira, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) / 
Massangana Multimídia Produções, instituição do Ministério da Educação, 
em parceria com a TV Brasil. O Concurso é voltado para realizadores de 
audiovisual, professores, estudantes e documentaristas.

Neste ano, o Concurso abordará o tema Eu, Professor, sendo 
oferecidos dois prêmios no valor bruto de 80 mil reais, para cada um 
dos projetos selecionados. O Edital e os Anexos já estão disponibiliza-
dos no site da Fundaj: www.fundaj.gov.br  

Cinema

Um prêmio para a Paraíba

Existem pessoas que silenciosamente dedicam 
suas vidas a preparar terrenos onde outros possuam 
usufruir de benefícios, tivemos no passado e temos 
ainda hoje, trabalhando com questões assistenciais, 
ou usando outros caminhos para discutir projetos que 
melhoram o desempenho econômico e social local.

Na Paraíba, desde os tempos da civilização do 
couro, quando homens infestaram as terras inóspitas 
do Sertão abrindo espaços para a criação de gado, a 
pecuária somente ganhou dimensão e destaque quan-
do chegaram animais produtos de raças zebuínas da 
Índia, dando origem ao rebanho admirado e cobiçado 
por criadores de todo o nosso País.

A pecuária já teve o seu ponto alto na Paraíba, 
quando cabia aos vaqueiros a manutenção do gado, 
criado à solta, perambulando pela caatinga, sem a cer-
ca.  No Litoral e do Brejo, onde a paisagem verdejante 
das matas misturava-se com os canaviais, o rebanho 
se resumia na criação para garantir o leite da gurizada, 
queijo, manteiga e coalhada.

Os tempos passaram, mas esse rebanho continua-
va no tamanho do olhar do senhor de engenho e na 
abrangência do galope do cavalo e da disposição do 
vaqueiro.

Foi quando alguns criadores, incomodados com a 
rusticidade dos animais, decidiram trazer de fora uma 
raça que se adaptaria ao nosso clima, porque vinham 
de ambiente semelhante de nossas caatingas.

O rebanho zebuíno paraibano de leite comple-
tou oito décadas de cruzamento para aprimoramen-
to do gado, e pelo menos durante cinquenta anos o 
pesquisador Paulo Roberto de Miranda Leite tem 
acompanhado com dedicação e afinco, tudo o que se 
originou destes animais importados para a Estação 
de Monta de Umbuzeiro, hoje Estação Experimen-
tal Epitácio Pessoa, sob os cuidados do Governo do 
Estado.

Pois bem, o trabalho silencioso deste pesquisador, 
que dedicou frutíferos anos de sua vida à pesquisa 
para a melhoria da raça zebuína, sua paixão profis-
sional, depois de ter seu nome citado nos melhores 
compêndios literários como um incentivador na 
difusão desta espécie animal, teve o reconhecimento 
do Governo indiano por tudo isso, outorgando-lhe um 
prêmio reservado para poucos.

As pesquisas realizadas ou ainda em andamento 
dão padrão ao gado da Paraíba, criando raça autentica-
mente cabocla, resistente à vida na terra que mostra as 
garras do sol inclemente.

Os experimentos cuidadosamente acompanha-
dos, diuturnamente, tem no criador Paulo Roberto um 
abnegado pesquisador guardião de uma preciosidade, 
agora com o reconhecimento daquele País, apesar da 
Paraíba ainda lhe dever palmas.

Acompanho seu trabalho há pelos menos duas 
décadas, como repórter que carrega o cheiro do curral 
de gado pé-duro, o tilintar de chocalhos, aboio perdido 
na memória, associo-me ao leque de simpatizantes do 
seu trabalho.

José Nunes
Jornalista

Camila Boehm
Agência Brasil

Memória em destaque
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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, Die-
go, 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. CinEs-
paço2: 14h50 e 15h50 (DUB). Manaíra1: 
16h30 (DUB). Manaíra5/3D: 14h45, 17h, 
19h20 e 21h40 (DUB). Manaíra11: 14h e 
18h50 (DUB). Mangabeira5/3D: 14h, 15h50, 
16h25, 18h15, 19h, 20h50, 21h25 e 23h15 
(DUB).  Tambiá2: 14h10 e 16h10 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (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 
reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um 
insight e lembra de sua amada família. Com 
saudades, ela decide fazer de tudo para 

reencontrá-los e na desenfreada busca 
esbarra com amigos do passado e vai parar 
nas perigosas mãos de humanos. CinEspaço4:  
14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h (DUB). 
Manaíra6/3D: 12h50, 15h15, 18h e 20h30 
(DUB). Manaíra11: 16h20 e 21h10  (DUB).  
Mangabeira4/3D: 12h45, 14h42, 15h15, 
17h12,  17h55, 19h52, 20h45 e 22h45 
(DUB).   Tambiá1: 16h20 (DUB). Tambiá2: 
18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá5/3D: 14h20 
e 18h40 (DUB). 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: O planeta 
Terra volta a ser objeto de um ataque aliení-
gena aproximadamente 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. Manaíra8: 16h (DUB)  

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: Romance. Duração: 109 min. Classificção: 

12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: 
Will é um garoto rico e bem-sucedido, até 
sofrer um grave acidente que o deixa preso 
a uma cadeira de rodas. Ele está profunda-
mente 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.  Manaíra1: 19h30 e 22h05 (LEG). 
Tambiá3:  16h05 e 20h15 (DUB). 

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
Documentário. Duração: 72 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: O 
documentário “Meu Nome é Jacque”, conta a 
história da ativista Jacqueline Rocha Côrtes, 
mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Portadora do vírus HIV há 22 anos, sua jor-
nada é marcada por desafios e conquistas, 
como seu papel de representante em redes 
e movimentos sociais, do governo brasileiro 
e da Organização das Nações Unidas. Horário 
das sessões: 18h, 18h30 e 16h.

O longa-metragem “Mãe Só Há Uma”, da cineasta paulista Anna Muylaert - homenageada do evento -, foi exibido na abertura do festival 

FOTOS: Divulgação
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Diversidade
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Intercâmbio musical
FOTOS: Divulgação

FOTOS: Marcos Russo

Oriundos dos Estados Uni-
dos, os trompetistas Charles 
Schlueter e Alan Siebert são 
os dois convidados do concer-
to especial que a Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba 
(OSJPB), sob as batutas do 
regente titular, Luiz Carlos 

Durier, realiza hoje, a partir das 20h30, com 
entrada gratuita para o público, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, instalada 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. A apresentação marca o en-
cerramento da programação do II Encontro 
Internacional de Trompetes Ubirani, evento 
iniciado na última segunda-feira. 

“Os dois trompetistas são excelentes 
instrumentistas. Um deles, Charles Schlueter, 
é referência mundial como professor e como 
solista”, ressaltou para o jornal A União o 
maestro Luiz Carlos Durier. “O concerto é 
uma homenagem da OSJPB ao evento, pois 
nos juntamos com o grupo Ubirani, uma 
associação de jovens trompetistas com sede 
em João Pessoa e que é uma palavra indíge-
na cujo significado é juntar as pessoas para 
torná-las felizes”, disse o regente, salientan-
do, ainda, que ambos os trompetistas vieram 
participar do Encontro Internacional, que 
conta com parceria da Funesc (Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba), por meio da sua 
Orquestra Sinfônica Jovem, para “distribuir 
saberes para professores e alunos”. 

O concerto desta noite será aberto com 
a composição ‘Em Um Mercado Persa’, de 
Albert Ketelbey (1875-1959). Em seguida, 
o público ouvirá ‘Museu da Inconfidência’ 
e ‘Restos de Reino Negro’, ambas de Cesar 

“Uma nova perspectiva. Um novo 
olhar sobre o cotidiano familiar”, contou 
em entrevista ao jornal A União o 
casal de fotógrafos Sérgio Lucena e 
Renata Medeiros que estão planejando 
o lançamento do projeto “Tela Viva” 
ainda para este ano. Mesmo sem data 
de lançamento, o projeto consiste em 
uma série de fotografias que abordam o 
acompanhamento de crianças por meio 
da fotografia, desde a gestação até seu 
crescimento.

“Queremos lançar esse projeto para 
o público em forma de exposição. Mes-
mo não tendo local ou data, já estamos 
em fase de fechamento do projeto para 
darmos continuidade a essa nova fase”, 
disse o fotógrafo Sérgio Lucena.

Inicialmente o projeto saiu do papel 
quando a dupla de fotógrafos abando-
naram suas carreiras e resolveram se 
especializar em fotografia, em especial, 
na fotografia familiar.  A produção do 
trabalho é feito após os pais interessa-
dos no projeto terem uma conversa com 
Sérgio e Renata. Logo após é traçado um 
perfil e a feita à montagem do cenário. 

“Traçamos um perfil de cada casal. 
Conversamos e vemos quais as necessi-
dades deles e o que eles querem retratar 
com as fotos. Após conversa, criamos 
um cenário único e colocamos mão na 

massa. Nunca repetimos o cenário.”, ex-
plicou Renata Medeiros como o trabalho 
é realizado e pensado entre a dupla.

Ainda em entrevista, foi perguntado 
aos fotógrafos qual a maior dificuldade 
na produção das imagens, já que eles 
buscam sempre trazer novas ideias 
que fogem do cotidiano. Em resposta, 
a dupla disse que, a forma com que o 
trabalho será feito é o desafio deles.

“Por sair do comum já é um grande 
trabalho e fazer isso com um novo olhar 
é um trabalho bem maior”, completou 
Sérgio Lucena.

Por terem sempre muito contato 
com a fotografia Sérgio e Renata resol-
veram mudar suas vidas há quatro anos 
quando amadureceram a ideia e tiraram 
tudo do papel para a prática. Entre seus 
trabalhos é possível destacar: Ensaios de 
gestantes, aniversários, batizados, nasci-
mento, parto humanizado entre outros.

“A melhor fotografia é aquela 
registrada com amor, guardando aquele 
momento como realmente deveria ter 
sido, contando a história, retratando 
como somos, quando olharmos as fotos 
depois de alguns anos, teremos o que 
dizer daquele momento e como foi es-
pecial ter esse registro”, concluiu Renata 
Medeiros a sua ideia e como ela pensa a 
fotografia produzida por ela.  (L. S.)

Em sequência: Alan 
Siebert e Charles 
Schlueter são os 
intrumentistas 
internacionais
convidados para 
este concerto
da  OSJPB

Julliana Almeida vai apresentar ritmos diversos

Os paraibanos Sérgio Lucena e Renata Medeiros inovam com a criação do projeto

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta concerto especial hoje, no
Espaço Cultural, com a participação de trompetistas dos Estados Unidos

Casal de fotógrafos traz novo olhar sobre 
o cotidiano familiar com projeto “Tela Viva”

Com show “Samba Rodado”, cantora paraibana 
Juliana Almeida faz apresentação na Usina Energisa

Guilherme Cabral
guipb_jhornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União
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Com seu jeito peculiar de ser, a can-
tora paraibana Juliana Almeida toca ao 
lado seu fiel escudeiro, seu violão, hoje 
na Usina Cultural Energisa com o show 
intitulado “Samba Rodado”. Durante 
a apresentação, que tem início às 21h, 
Juliana traz para a noite de performance 
ritmos da MPB a exemplo de Ana Caroli-
na, João Bosco, Elis Regina, entre outros. 
Os interessados em participar da apresen-
tação podem adquirir seus ingressos na 
bilheteria do evento por R$ 15. 

Atualmente, dedicando-se exclusiva-
mente a gravação do seu disco, a artista está 
trabalhando em ritmos que vão do quente 
ao romântico. 

Segundo a cantora, seu disco deve 
invadir o Brasil de ponta a ponta. “Espero 
que meu disco possa ser escutado em todo o 
Brasil e que o público aprecie minha música, 
porque o álbum virá com participações espe-
cialíssimas”, contou a cantora Juliana Almei-
da sobre sua expectativa para o lançamento 
do primeiro disco. 

Tendo a qualidade de seus shows como 
primazia, a banda de Juliana Almeida conta 
atualmente com uma equipe de quatro 
músicos, sendo um roadie, um técnico de 
som e uma produtora, totalizando assim oito 
pessoas em sua banda.

O que garante sucesso absoluto nos 
shows que a banda costuma realizar todo 
mês entre a Paraíba e Pernambuco.

A descoberta para música com apenas 3 
anos de idade, quando exigiu que sua mãe 
comprasse um violão. Desde então seu cos-
tume de criança não era brincar de bonecas, 
e sim de pedir para escutar música e brincar 
de tocar seu violão de brinquedo. Ainda na 
infância, sua principal influência musical veio 
de seu avô, tios e primos que se reuniam 
para cantar canções de seresta.

Serviço

Guerra Peixe (1914-1993). Na sequência, o 
programa inclui - com solo do trompetista 
Alan Siebert - a obra ‘Concerto para Trom-
pete e Orquestra em Mi Bemol Maior’, nos 
movimentos Alegro / Largo / Vivace, de 
Johann Baptist Neruda (1708-1780). 

Em seguida, o trompetista convidado 
Charles Schlueter estará no palco para se 
apresentar, como solista, na obra intitula-
da ‘Concerto para Trompete em Lá Bemol 
Maior’, de Alexander Arutiunian (1920-
2012). E, para fechar o concerto, a Orques-
tra Sinfônica Jovem da Paraíba executará 
uma seleção de temas da composição ‘Les 
Miserables’, de Claude-Michel Schönberg 
(1944), com arranjo de Bob Lowden. 

 
Sobre os convidados
O solista Alan Siebert é professor 

de trompete no Conservatório de Mú-

sica da Universidade de Cincinnati. Ele 
foi integrante da Orquestra Sinfônica 
de San Diego e, atualmente, é membro 
da Orquestra Filarmônica de Dayton. O 
instrumentista também é coautor do livro 
intitulado Teaching Brass: A Resource 
Manual, publicado pela McGraw-Hill. Já o 
trompetista Charles Schlueter No período 
de 1981 a 2006, ele foi o principal trom-
pete na Orquestra Sinfônica de Boston. 
Em 1998, Schlueter participou da criação 
do Festival de Metais do Nordeste, em 
João Pessoa. Durante os últimos 25 anos, 
o músico tem ministrado masterclasses 
e recitais junto a várias orquestras pelo 
Brasil, a exemplo de Salvador (BA), Belém 
(PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF) e Porto Alegre (RS). E, em 
2001, criou a Fundação Charles Schlue-
ter, uma organização sem fins lucrativos 

cujos objetivos são o encorajamento e a 
comunicação entre os músicos atendidos, 
promovendo o alto nível em performance, 
o ensino e a literatura associada a instru-
mentos de metais.

Aos 10 anos, quando ganhou seu 
primeiro violão, Juliana já sabia alguns 
acordes que aprendeu no teclado de seu 
primo. Daí em diante a cantora começou a 
participar da bandinha da igreja, onde só 
tocava, pois sua timidez jamais a deixaria 
abrir a boca em um microfone.

“Comecei a me soltar aos poucos 
cantando baixinho. Foi quando passou um 
e meus amigos começaram a propor para 
que eu tocasse na noite da capital”, rela-
tou a musicista Juliana Almeida.

Sua primeira apresentação em público 
foi em um bar no bairro do Geisel, onde a 
tocava todas as sextas-feiras e começou a 
cativar seus fãs fiéis. 

Uma das oportunidades que Juliana 
Almeida destacou ainda em entrevista foi 
a sua participação em alguns projetos cul-
turais paraibanos, a exemplo de “Tributo a 
Luiz Gonzaga” e “Identidade Nordestina”. 

n Evento: Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba

n Regência: Luiz Carlos Durier (maestro titular) 

n Solistas convidados: Alan Siebert e Charles Schlueter 

(trompetes)

n Data: Hoje 

n Hora: 20h30

n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, no 800, Tam-

bauzinho

n Entrada: Gratuita



Venezuela não concede 
visto à ONU para missão 
de direitos humanos

Página 11

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de julho de 2016

TSE divulga limites de gastos

 O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou nes-
sa quarta-feira, 20, os limites 
de gastos para as campanhas 
e contratação de pessoal na 
eleição municipal deste ano. 
Segundo a tabela, candidatos 
a prefeito de São Paulo são 
os que poderão gastar mais: 
R$ 45,4 milhões no primeiro 
turno da disputa e R$ 13,6 
milhões em um eventual se-
gundo turno.

Já os candidatos a ve-
reador de Manaus (AM) são 
aqueles que poderão usar a 
maior quantia na campanha 
para ocupar uma vaga no 
Legislativo: até R$ 26,8 mi-
lhões. O limite de gastos é ba-
seado na eleição passada. No 
primeiro turno, corresponde 
a 70% do maior gasto decla-
rado para o cargo de prefeito 
ou vereador em 2012. Nos 
locais onde houve dois tur-
nos, corresponde a 50%.

Para o segundo turno 
das eleições deste ano, o teto 
fixado para as despesas cor-
responde a 30% dos 70% fi-
xados para o primeiro turno. 
Os valores foram corrigidos 
de acordo com a variação de 
33,76% do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 

Para João Pessoa, o 
valor máximo no 1o turno 
é de R$ 2,4 milhões

camPaNha Para as eleições 2016
13

Julia Lindner 
Da Agência Estado

Yara aquino
Da Agência Brasil

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse ontem que vai 
descontar o dia de trabalho dos 
deputados que faltarem às ses-
sões de votação no plenário da 
Casa após o retorno do recesso 
branco. A meta é garantir quó-
rum para as votações no perí-
odo que antecede as eleições 
municipais de outubro.

Ao ser questionado por 
jornalistas se cogita descontar o 
dia dos faltantes, Maia respon-
deu “É óbvio, pauta marcada 
deputado tem que estar pre-
sente. Em qualquer trabalho é 
assim, se você marcou uma data 
para que os deputados estejam 
aqui para votar é importante 
que todos votem”, explicou.

Ele reafirmou que, em 
agosto, no retorno das ativi-
dades legislativas, vai buscar 
garantir quórum para votações 
durante três dias por semana, 
apesar das demandas decor-
rentes das eleições, cuja cam-
panha tem início autorizado 
a partir de 16 de agosto. Em 
setembro, com a proximidade 
maior das eleições, Maia disse 
que essa periodicidade pode 
ser menor.

Dificuldade
“Acredito que no mês de 

agosto a gente tenha alguma 
condição de fazer três vezes 
por semana, quando chegar 
em setembro, em cima da elei-
ção, é mais difícil três vezes 
por semana”, disse ao chegar 
ontem à Câmara.

Rodrigo Maia voltou a 
comentar o jantar da noite de 
terça-feira (19) com o presiden-
te interino, Michel Temer, que 
também teve a participação do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL). Segundo 
ele, o jantar foi uma sinalização 
de que é preciso gerar consen-
so e harmonia entre os poderes 
para fazer avançar no Congres-
so Nacional a votação de pautas 
que contribuam para a supera-
ção da crise.

“Está na hora de o Parla-
mento, junto com o Executivo e 
até o Judiciário, todo mundo co-
laborar, gerar consenso, gerar 
uma harmonia diferente de an-
tes e ter possibilidade de o Par-
lamento dar sua contribuição 
com a crise”, disse na entrevista.

Deputado que faltar a 
sessões terá desconto

DecisÃO DO PresiDeNTe

(INPC) de outubro de 2012 a 
junho de 2016.

Nos cerca de 3.800 mu-
nicípios com até 10 mil elei-
tores, o limite será de R$ 108 
mil para campanha de prefei-
to e de R$ 10,8 mil para vere-
ador, segundo a lei da refor-
ma eleitoral de 2015.

Contratação
Além dos valores que 

podem ser gastos nas cam-
panhas, os candidatos terão 
limites para a contratação 
de pessoal. De acordo com 
o TSE, a reforma eleitoral 
do ano passado estipulou 
os limites para a contrata-
ção direta ou terceirizada 
de pessoas para atividades 
de militância e também de 
mobilização de rua.

A cidade de São Paulo é 
a que poderá fazer o maior 
número de contratações – 
mais de 97 mil contratações 
pelos candidatos a prefeito 
e mais de 27 mil, pelo que 
concorrerm a vereador. Em 
segundo lugar, está o Rio de 
Janeiro, onde mais de 53 mil 
pessoas poderão ser contra-
tadas para as campanhas de 
prefeito e mais 15 mil para 
as de vereador. Já em Serra 
da Saudade, em Minas Ge-
rais, e Araguainha, em Mato 
Grosso, 10 pessoas poderão 
ser contratadas e trabalhar 
em campanhas para prefei-
to e apenas cinco para  a de 
vereador.

capitais e valores

alana Gandra 
Da Agência Brasil

Criado pelo procurador da 
Fazenda Nacional, Allan Titonelli, 
integrante do Movimento Cida-
dania em Ação, o aplicativo Mi-
nha Bronca recebeu em apenas 24 
horas do seu lançamento mais de 
500 reclamações de cidadãos do 
Rio de Janeiro sobre problemas 
referentes a serviços públicos. 
Segundo Titonelli, o aplicativo é 
um novo aliado do cidadão na co-
brança por melhorias dos serviços 
públicos.

“É um canal de comunicação 
apartidário entre a sociedade e 
o Poder Público.” De acordo com 
o procurador, qualquer pessoa 
com um smartphone Android 
ou iOS pode baixar o aplicativo 
e fazer uma reclamação, inclu-
sive com foto. Automaticamen-
te será gerada uma mensagem 
enviada ao administrador do 
Minha Bronca, que encaminha 
a demanda aos órgãos públi-
cos responsáveis. A reclamação 
também é postada na página do 
aplicativo no Facebook.

“A pessoa também tem a op-
ção de compartilhar a bronca por 
meio das redes sociais, fazendo 
crescer uma pressão para solução 
daquele problema”, afirmou o 
procurador. Entre os problemas 
que podem ser denunciados, ci-

Procurador cria aplicativo para ajudar 
o cidadão na solução de serviços 

caNal De cOmUNicaçÃO

andré Borges
Da Agência Brasil

O Tribunal de Con-
tas da União (TCU) auto-
rizou ontem a abertura 
de crédito extraordiná-
rio ao Ministério da In-
tegração Nacional, por 
meio de medida pro-
visória. A estimativa é 
de que cerca de R$ 755 
milhões possam ser libe-
rados para a Pasta por 
meio de uma MP.

A decisão do TCU 
foi tomada a partir de 
uma consulta prévia 
enviada à Corte pelo 
ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e 
pelo ministro da Inte-
gração Nacional, Helder 
Barbalho. Basicamente, 
os ministros queriam sa-
ber se a MP poderia en-
sejar, de alguma forma, 
algum tipo de irregu-
laridade, como as que 
foram apontadas no 
processo de afastamen-
to da presidente Dilma 
Rousseff. 

Segundo o tribunal, 
não há irregularidade 
na operação, porque 
a Constituição permite 
a liberação de créditos 

extraordinários especifi-
camente para “ações de 
socorro, assistência às ví-
timas e restabelecimen-
to de serviços essenciais 
e recuperação dos cená-
rios dos desastres”.

Na consulta feita 
ao tribunal, os minis-
tros afirmam que o uso 
dos recursos só se dará 
em “áreas com decreto 
de situação de emer-
gência ou de calamida-
de pública reconhecido 
pelo Governo Federal, 
conforme previsto na 
Constituição”.

Essa é a quarta 
aprovação dada pelo 
TCU à utilização de cré-
ditos suplementares. 
Em seu voto, o minis-
tro relator do processo 
Bruno Dantas lembrou 
que, ao avaliar as con-
tas de governo da pre-
sidente afastada Dilma 
Rousseff referentes ao 
exercício de 2015, in-
cluiu a abertura de cré-
ditos extraordinários 
por meio de medidas 
provisórias específicas 
“no rol das irregulari-
dades que deram ense-
jo à oitiva prévia” com 
a defesa de Dilma.

TCU libera crédito 
para a Integração

POr meiO De mP

O objetivo é 
garantir quórum 
nas votações
no período antes 
das eleições

tou buracos na rua, vazamentos 
de água, focos do mosquito Ae-
des aegypti, problemas de acessi-
bilidade e esgoto. “Qualquer pro-
blema ligado ao serviço público. 
Temos 20 itens de serviços”.

alternativas
O aplicativo ainda oferece ao 

cidadão a possibilidade de esco-
lher uma alternativa que não es-
teja exposta. Titonelli informou 
que, a partir do momento em que 
os órgãos públicos se dispuserem 
a formar parcerias técnicas com o 

aplicativo, a resposta para os pro-
blemas relatados pela população 
poderá ser dada de forma mais 
prática e ágil.

Não há limite para a quanti-
dade de “broncas”, nem restrição 
ao tamanho ou número de fotos.

O Minha Bronca vai funcio-
nar para solucionar problemas 
apresentados no Estado do Rio 
de Janeiro. Allan Titonelli escla-
receu que, como se trata de uma 
plataforma colaborativa, pode ser 
utilizada por pessoas de qualquer 
município do País.

O procurador Allan Titonelli disse que o aplicativo visa cobrar melhores serviços

FOTO: Reprodução/Internet

Veja os limites de gastos nas campanhas para 
prefeito no primeiro e no segundo turno nas capitais:

Rio Branco (AC)    R$ 222.066,85 -  R$ 66.620,06

Maceió (AL)    R$ 4.504.729,69  -  R$ 1.351.418,91

Manaus (AM)    R$ 8.977.801,98  -  R$ 2.693.340,59

Macapá (AP)    R$ 1.182.802,88  -  R$ 354.840,86

Salvador (BA)   R$ 14.679.383,56  -  R$ 4.403.815,07

Fortaleza (CE)    R$ 12.408.490,10  -  R$ 3.722.547,03

Vitória (ES)    R$ 6.457.662,00  -  R$ 1.937.298,60

Goiânia (GO)    R$ 5.683.083,86  -  R$ 1.704.925,16

São Luís (MA)    R$ 3.142.045,97  -  R$ 942.613,79

Belo Horizonte (MG)   R$ 26.697.376,47  -  R$ 8.009.212,94

Campo Grande (MS)    R$ 6.679.971,85  -  R$ 2.003.991,56

Cuiabá (MT)    R$ 9.004.367,05  -  R$ 2.701.310,12

Belém (PA)    R$ 1.414.386,25  -  R$ 424.315,88

João Pessoa (PB)    R$ 2.465.246,00  -  R$ 739.573,80

Recife (PE)    R$ 6.607.443,14  -  R$ 1.982.232,94

Teresina (PI)    R$ 2.191.795,79  -  R$ 657.538,74

Curitiba (PR)    R$ 9.571.089,80  -  R$ 2.871.326,94

Rio de Janeiro (RJ)    R$ 19.858.352,08  -  R$ 5.957.505,62

Natal (RN)     R$ 5.490.293,93  -  R$ 1.647.088,18

Porto Velho (RO)    R$ 2.957.334,54  -  R$ 887.200,36

Boa Vista (RR)    R$ 1.830.123,37  -  R$ 549.037,01

Porto Alegre (RS)    R$ 5.849.383,99  -  R$ 1.754.815,20

Florianópolis (SC)    R$ 3.628.198,44  -  R$ 1.088.459,53

Aracaju (SE)    R$ 3.763.115,71  -  R$ 1.128.934,71

São Paulo (SP)    R$ 45.470.214,12  -  R$ 13.641.064,24

Palmas (TO)    R$ 7.765.256,92 -
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Rodrigo

Governo quer votar a reforma 
trabalhista até o fim deste ano
Também deve ser enviada 
ao Congresso proposta que
regulamenta terceirizações

14 

O ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Ronaldo 
Nogueira, disse ontem que o 
governo do presidente interino 
Michel Temer vai encaminhar 
ao Congresso Nacional até o 
fim deste ano uma proposta 
de reforma trabalhista e outra 
para regulamentar a terceiri-
zação.

Durante café da manhã 
com jornalistas, ele afirmou 
que a legislação trabalhista 
brasileira data dos anos 40 e 
que, de lá para cá, novas ativi-
dades econômicas foram in-
corporadas à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). “Ela vi-
rou uma colcha de retalhos que 
permite interpretações subjeti-
vas”, opinou.

Segundo o ministro, a pro-
posta de reforma trabalhista a 
ser elaborada pelo governo vai 
valorizar a negociação coleti-
va e tratar de assuntos como 
salário e jornada, mas não vai 
permitir, por exemplo, o parce-
lamento de férias ou do décimo 
terceiro salário.

“A CLT será atualizada 
com o objetivo de simplificar, 
para que a interpretação seja 

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

a mesma para o trabalhador, 
o empregador e o juiz”, disse. 
“Direitos não serão revogados”, 
completou.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), defen-
deu a aprovação da proposta 
que permita que negociações 
entre empregados e emprega-
dores se sobreponham à CLT 
(Consolidação das Leis do Tra-
balho) ainda neste ano.

Terceirização
Sobre regulamentar a ter-

ceirização, Nogueira adiantou 
que pontos da proposta apro-
vada na Câmara dos Deputados 
poderão ser aproveitados, mas 
não entrou em detalhes. Segun-

do ele, será criado um grupo de 
trabalho para definir o que são 
e quais serviços especializados 
poderão ser terceirizados.

“Vamos trazer o trabalha-
dor, o empregador e especialis-
tas da área para aprimorar as 
propostas da terceirização em 
busca de um consenso”, desta-
cou. “Essa discussão de ativida-
de-fim e atividade-meio é irre-
levante neste momento”.

Proteção ao emprego
O Ministério do Trabalho 

informou ainda que pretende 
tornar permanente o Programa 
de Proteção ao Emprego (PPE) 
por meio do envio de projeto de 
lei ao Congresso Nacional.

A ferramenta foi criada 
para proteger empregos em 
momentos de redução tempo-
rária da atividade econômica 
e prevê, por exemplo, a redu-
ção de até 30% na jornada e 
no salário por meio de acordo 
coletivo. O prazo de validade 
inicialmente previsto para o 
programa é o fim de 2017.

“É uma política de socorro 
para garantir emprego”, disse 
o ministro. “O Brasil está reto-
mando a empregabilidade e a 
confiança no mercado. As em-
presas não vão precisar do PPE, 
mas será um programa que 
estará à disposição para todos 
os setores que estiverem em 
crise”, concluiu.

FOTO: Zeca Ribeiro

Ministro Ronaldo Nogueira: “A reforma elaborada pelo governo vai valorizar a negociação coletiva”

Metade dos jovens ainda 
depende do governo 

 CURSAR A UNIVERSIDADE

Pesquisa apresen-
tada ontem pela As-
sociação Brasileira de 
Mantenedoras do En-
sino Superior (ABMES) 
mostra que 50,5% dos 
jovens que pretendem 
ingressar em curso supe-
rior de universidade não 
têm condições de pagar 
as mensalidades e preci-
sam da ajuda de progra-
mas de financiamento 
do governo. O percen-
tual de 37,3% informou 
que poderia pagar as 
mensalidades e 12,2% 
disseram que talvez te-
nham condições de pa-
gar. O estudo ouviu mil 
brasileiros com idade 
entre 18 e 30 anos, com 
Ensino Médio completo.

Ao serem questiona-
dos sobre o interesse em 
pleitear uma bolsa pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) – que 
concede bolsas parciais 
e integrais, com base na 
nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
– 57,9% tentariam in-
gressar no programa, 
38,1% não têm interesse 
no auxílio e 4% não sou-
beram responder.

Sobre o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies), 50,3% dos entre-
vistados tentariam essa 
modalidade, 41,4% não 
tentariam e 8,3% não 
souberam responder. O 
Fies é um empréstimo 

para custear graduação 
em instituição privada 
de ensino a uma taxa de 
juros de 6,5% ao ano. 
O percentual de custeio 
varia conforme a renda 
familiar mensal.

Redução de custos
A pesquisa também 

perguntou aos estudan-
tes o que pensam sobre a 
proposta de redução de 
investimentos em educa-
ção pelo Governo Fede-
ral. A maioria (75%) disse 
que é contrária ao cor-
te. Sobre a cobrança de 
mensalidades por univer-
sidades públicas, mais da 
metade (57,3%) também 
se opôs à proposta.

Para Janguiê Diniz, 
presidente da ABMES, 
que representa 1,2 mil 
instituições educacionais 
privadas, o programa de 
financiamento estudan-
til beneficia mais o País, 
em última instância, que 
as instituições privadas 
de ensino. “Quando o 
Fies era incipiente há 6 
anos, os índices de cres-
cimento eram ascenden-
tes. Quem precisa do Fies 
não são as instituições 
privadas, quem depende 
disso é o país”, disse ele.

Para o cientista po-
lítico que trabalhou na 
pesquisa, Adriano Oli-
veira, o levantamento 
mostrou, que os jovens 
valorizam o papel do 
estado como indutor de 
inclusão social na área 
da educação.

A Prefeitura do Rio inaugu-
rou ontem a nova emergência 
do Hospital Municipal Rocha 
Faria, em Campo Grande, Zona 
Oeste do Rio. Totalmente re-
formada e ampliada, a unidade 
passou a se chamar Coordena-
ção de Emergência Regional 
de Campo Grande. A partir de 
agora, o setor conta com alas 
exclusivas para atendimento de 
adultos (masculino e feminino) 
e crianças. 

A maternidade também 
ganhou uma entrada exclusiva. 
O hospital conta com novo es-
paço de acolhimento da família, 
com acesso climatizado e hu-
manizado. A unidade é conside-

rada uma das referências para 
atendimento durante os Jogos 
Rio 2016.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, lembrou que a situação 
estrutural da unidade era “mui-
to ruim” e, por isso, a prefeitu-
ra teve de tomar conta da área 
de saúde da Zona Oeste. Paes 
comentou também sobre uma 
visita do Ministério Público Es-
tadual em junho, quando foram 
encontrados 63 corpos abando-
nados no necrotério da unidade 
de saúde.

“O cenário daqui era muito 
ruim. Não dá para discordar das 
denúncias que o MP fez,” disse o 
prefeito.

Auditores fiscais da Re-
ceita Federal informaram 
ontem que o Ministério da 
Fazenda comprometeu-se a 
cumprir acordo salarial fir-
mado em março deste ano. 
O acordo prevê reajuste de 
21,3% em quatro anos, dos 
quais 5,5% seriam pagos já a 
partir de agosto.

Como o projeto de lei 
do aumento ainda não foi 
enviado ao Congresso Nacio-
nal, a categoria faz operação 
padrão desde a semana pas-
sada. Nessa quarta-feira eles 
foram recebidos pelo secre-
tário-executivo da Fazenda, 

Eduardo Refinetti Guardia.
Cláudio Damasceno, pre-

sidente do Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Sindifisco), 
disse que no encontro o go-
verno prometeu resolver a 
questão “nos próximos dias”, 
mas não esclareceu se o rea-
juste será assegurado por 
meio de medida provisória 
ou projeto de lei.

Mesmo sem definição, o 
presidente do Sindifisco con-
siderou a reunião dessa quarta 
“positiva”. Acrescentou, no en-
tanto, que os auditores segui-
rão com a operação padrão. 

O acordo prevê ainda um 
bônus de R$ 3 mil, também a 
partir de agosto.

Olimpíada ganha unidade 
de referência para a saúde

Auditores fiscais dizem 
que Fazenda fez acordo

 RIO 2016

OPERAÇÃO PADRÃO CONTINUA

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil

Mariana Branco
Repórter da Agência Brasil

O episódio trágico protagonizado no Dia da Bastilha, pelo 
caminhoneiro tunisiano Mohamed Salmene, é o mais recente 
capítulo de uma longa saga que transformou o medo em uma 
categoria política. Entre o motorista tunisiano que assassinou 
mais de oitenta pessoas no Passeio dos Ingleses na cidade fran-
cesa de Nice e a comemoração do Dia da Bastilha, existe um 
elemento comum: o terrorismo como gestão política do medo. 
Em uma ironia da história, a comemoração da Queda da Basti-
lha (símbolo do Antigo Regime) que marca o nascimento da so-
ciedade liberal e o individualismo através da Revolução Fran-
cesa, é também o ponto de partida do terrorismo moderno. Se 
a Revolução Francesa é o símbolo maior do estilo ocidental de 
viver, consagrando a liberdade individual, os direitos do ho-
mem e a economia de mercado; é também com a mesma Revo-
lução Francesa que o terror se erige como categoria política. A 
fase do terror encarnada pelos jacobinos Robespierre, Danton 
e Marat, tinha como propósito depurar a moralidade de uma 
sociedade corrompida (Ancien Régime) através do medo e da 
violência. Robespierre, o incorruptível, tinha na força da violên-
cia e do medo o único caminho da redenção de uma sociedade 
despedaçada pelos vícios da luxúria. Danton, o demagogo, fazia 
uso de sua oratória brilhante para seduzir as massas e Marat, o 
apologista da violência, usava a imprensa para estimular o ter-
rorismo político. É com a Revolução Francesa que se inaugura 
a era constitucionalista dos direitos humanos, mas é também 
com ela que se inicia a era do terrorismo moderno. 

Se a Revolução Francesa tem o significado ambíguo de 
criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789 ao mesmo tempo que inventou a guilhotina, que passou 
no fio da navalha o pescoço do Rei Luís XVI, de cerca de quaren-
ta mil pessoas, dentre elas o químico Lavoisier, findando com 
a decapitação de Danton e do próprio Robespierre. O terror, a 
partir de então, passou a nortear os cálculos e estratégias po-
líticas. O terrorismo, em geral, é um expediente utilizado por 
um pequeno grupo incapaz de travar uma guerra convencional 
com fins políticos, voltando-se contra a população civil estimu-
lando uma mudança de comportamento político de seu inte-
resse através do medo e da sensação de insegurança difusa.

O terrorismo político foi utilizado como recurso no sec. XX 
por grupos separatistas como o IRA (Irish Republican Army) 
grupo católico paramilitar que intencionava a separação da Ir-
landa do Norte do Reino Unido e unificação à Irlanda; o ETA 
que defendia a separação do País Basco da Espanha; ou ainda 
o Sendero Luminoso, grupo terrorista de inspiração maoís-
ta nascido dentro das universidades peruanas, e que levou o 
terror e morte a milhares de pessoas no Peru. Mas é com o 11 
de setembro que o terrorismo ganha a feição de um choque de 
civilizações e um perfil religioso. O 11 de setembro ao derru-
bar as torres gêmeas do World Trade Center, símbolo da eco-
nomia ocidental, na cidade mundial de Nova York, teve o claro 
significado de um choque civilizatório, onde o que estava sendo 
depurado, ali, pela via do terror, não eram ideais políticos de 
uma sociedade em transição como a França do sec. XVIII, ou 
estratégias separatistas e nacionalistas do sec. XX, mas os valo-
res de uma civilização inteira, no caso a ocidental. Os repetidos 
atentados que recaem sobre a França mais recentemente, é 
uma continuidade dessa estratégia de “depuração civilizatória” 
pelo medo, empreendida pelo “Estado Islâmico”. 

Esse “choque de civilizações” entre o ocidente individua-
lista, capitalista e laico versus o mundo islâmico organicista, se-
mi-feudal e religioso, é, em muito, fruto do próprio “ocidente” 
através da Doutrina Bush com a sua tese de ataque preventivo 
que retomou a “guerra de agressão” como meio de solução de 
conflitos internacionais. O hoje temido “Estado Islâmico” que 
leva o terror para dentro das fronteiras europeias, seja através 
de atentados, seja através do fluxo migratório massivo de não 
europeus, é o espólio do exército iraquiano de Saddam Hussein 
desmantelado pela coalizão ocidental liderada pelos EUA. Si-
tuação agravada pela deposição e assassinato de Muammar 
al-Gaddafi que funcionava como uma força de contenção no 
norte da África, impedindo as migrações forçadas. Se o Estado 
Islâmico é o espólio das forças armadas de Saddam, recrudes-
cidas pelo fanatismo religioso, o que permite a sua existência 
econômica é o financiamento que recebem da Arábia Saudita 
(aliada dos EUA) de orientação sunita em uma guerra não de-
clarada contra o xiita Irã. 

O terrorismo islâmico do EI tem o poder de dividir inter-
namente o mundo ocidental. Onde sociedades liberais que há 
duzentos e cinquenta anos defendem ideais políticos democrá-
ticos e pluralistas como meio de combater qualquer forma de 
autoritarismo e unilateralismo, se veem ameaçadas pela polí-
tica do medo (terrorismo). Mais do que um inimigo externo, 
difuso e fundamentalista, os recentes atentados na Europa sig-
nificam uma nova era, era do terror em que a razão, o consenso 
e a esperança são substituídos pelo medo como sentimento 
difuso de democracias retraídas e desconfiadas, não por acaso 
se levantam no interior dessas democracias vozes filiadas ao 
conservadorismo mais rasteiro e obtuso  como o PEGIDA (Eu-
ropeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente) na Alema-
nha, ou figuras políticas histriônicas como Donald Trump nos 
EUA e Bolsonaro no Brasil. 
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Venezuela não concede visto à  ONU 
para missão de direitos humanos

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) in-
formou, em Genebra, que 
continua “acompanhando 
de perto” a questão dos 
direitos humanos na Vene-
zuela. O porta-voz do Escri-
tório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNU-
DH), Ravina Shamdasani, 
afirmou que funcionários 
do escritório não têm con-
seguido visitar o país.

Desde 2014, a ONU 
solicita visto de entrada 
na Venezuela e ainda não 
recebeu resposta, o que 
dificulta a obtenção de in-
formações sobre a situa-
ção do país. “Continuamos 
buscando acesso e, apesar 
de não termos conseguido, 
continuamos acompanhan-
do de perto a situação, rea-
gimos [agora] e já reagimos 
no passado”, completou.

Shamdasani classifi-
cou como “extremamente 
preocupantes” as situações 
como violência e insegu-
rança, a escassez de ali-
mentos e os protestos em 
relação ao tema, além de 
informações sobre lincha-

mentos e o impacto do de-
creto de emergência.

O governo da Venezue-
la não se manifestou ofi-
cialmente sobre a declara-
ção das Nações Unidas.

Fronteiras
O governo da Colôm-

bia quer reabrir de manei-
ra “definitiva” a fronteira 
com a Venezuela, fechada 
pelo presidente venezue-
lano Nicolás Maduro desde 
agosto de 2015, para evitar 
que se reproduzam os des-
locamentos em massa re-
gistrados quando a divisa 
é aberta temporariamente.

Nos últimos dois fins de 
semana, dezenas de milha-
res de venezuelanos cruza-
ram a fronteira colombiana 
em busca de alimentos, re-
médios e outros produtos 
que estão em escassez em 
Caracas e outras cidades 
do país. A cidade brasileira 
de Pacaraima, em Roraima, 
fronteira com Santa Elena 
de Uairén, na Venezuela, 
também tem recebido cen-
tenas de venezuelanos em 
busca de medicamentos 
e comida. O comércio lo-
cal passou a funcionar de 
domingo a domingo para 
atender a demanda gera-
da pelo país vizinho. Para 
chegar ao Brasil, cidadãos 
venezuelanos chegam a 
percorrer mais de mil qui-
lômetros de estradas.
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A organização solicitou 
visto desde 2014, mas não 
teve resposta do governo

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil
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A Venezuela vive atualmente uma grave crise político-econômica, com a população enfrentando o desabastecimento de alimentos

Mercosul
O Conselho do Mercado 

Comum (CMC) do Merco-
sul, em Montevidéu, convo-
cou uma reunião para o dia 
30 de julho para debater o 
impasse acerca da transfe-
rência da presidência pro 
tempore do bloco para a 

Venezuela. A transferência 
sofre forte oposição de Bra-
sil, Argentina e Paraguai.

No contraponto aos três 
países, o governo do Uru-
guai, que atualmente exer-
ce a presidência do Merco-
sul, informou que pretende 
transferir o comando do 

bloco para a Venezuela.
O Conselho do Mer-

cado Comum (CMC) é for-
mado pelos ministros das 
Relações Exteriores e da 
Economia do Brasil, Uru-
guai, da Argentina, do Para-
guai e da Venezuela, todos 
membros do bloco.

A troca da presidência 
pro tempore do Mercosul 
é feita a cada seis meses e 
deveria ocorrer na próxi-
ma Cúpula de Presidentes 
do bloco, prevista para pri-
meira quinzena de julho, 
em Montevidéu, mas que 
foi cancelada.

O porta-voz do go-
verno francês, Stephane 
Le Foll, afirmou que os 
Estados Unidos e a Fran-
ça estão preparando um 
ataque conjunto contra 
a cidade de Mossul, no 
Iraque, que permanece 
atualmente sob o contro-
le do grupo terrorista Es-
tado Islâmico, informou 
a agência Reuters nessa 
quarta-feira.

Mossul é a segunda 
maior cidade do Iraque e 
a sua população é supe-
rior a 500 mil pessoas. 
Desde 2014, os militantes 
do Estado Islâmico con-

sideram a cidade como a 
sua capital no Iraque. 

Tentativa frustrada
Combatentes curdos 

Peshmerga (forças arma-
das do Curdistão iraquia-
no), o Exército do Iraque 
e vários grupos xiitas têm 
tentado retomar a cidade, 
mas até o momento não 
conseguiram êxito.

A coalizão liderada 
pelos Estados Unidos é 
composta por mais de 60 
países e vem realizando 
ataques aéreos na Síria e 
no Iraque desde 2014. Na 
Síria, a campanha é feita 
sem o consentimento do 
governo local.

EUA preparam ataque 
para retomar cidade

IRAQUJE Jornalista 
russo é morto 
em explosão 
na Ucrânia

O jornalista russo Pavel 
Sheremet morreu ontem na 
explosão de uma bomba colo-
cada no carro em que estava 
em Kiev, capital da Ucrânia. O 
repórter saiu de casa, ligou o 
carro e andou poucos metros 
antes que o veículo fosse pe-
los ares. Sheremet vivia no 
país havia cinco anos e tra-
balhava para o jornal local 
Ukrayinska Pravda, que tam-
bém publica textos em russo.

Segundo o diário, a explo-
são ocorreu por volta de 7h45 
(horário local), perto da Ópera 
de Kiev. O carro era da direto-
ra do jornal, Olena Pretula, e a 
polícia investiga o caso como 
“homicídio premeditado”.

Da Agência Sputnik Brasil

Da Agência Sputnik Brasil
Da Agência Sputnik Brasil

Deputados da Assem-
bleia Nacional da França, a 
câmara baixa do Parlamen-
to, votaram na noite de on-
tem a favor do projeto de lei 
propondo estender o regime 
de estado de emergência no 
país por mais seis meses.

A decisão foi anunciada 
através da página oficial da 
Assembleia no Twitter. “A As-
sembleia Nacional aprovou o 
projeto de lei que estende o 
regime de estado de emer-
gência por seis meses”, diz a 
publicação. O documento foi  
encaminhado ontem  ao Se-
nado francês.

O estado de emergência, 
decretado na França após os 
atentados de 13 de novem-
bro acaba dia 26 deste mês. 

Tudo indicava que a medida 
não seria prorrogada – ain-
da na tarde de 14 de julho o 
presidente François Hollan-
de chegou a falar sobre isso. 
No entanto, após o trágico 
atentado em Nice, ocorrido 
na noite daquele mesmo dia, 
ele mudou de opinião.

A decretação do esta-
do de emergência aumenta 
os poderes da polícia para 
efetuar mandados de busca 
e prisões e valerá, pelo me-
nos, até janeiro de 2017, se 
o país não for alvo de mais 
nenhuma operação terro-
rista. “Para responder à 
ameaça, devemos mais do 
que nunca fazer prevalecer 
nossa coesão nacional. O 
povo francês deve perma-
necer unido na mesma res-
posta”, disse Hollande. 

Na noite da quinta-feira 
(14), um caminhão avançou 
contra uma multidão que co-
memorava o Dia da Bastilha, 
em Nice, na França. Pelo me-
nos 84 pessoas morreram - in-
clusive crianças - e ao menos 
outras 200 ficaram feridas.

Feridos
O presidente da França, 

François Hollande, afirmou 
ontem que 15 feridos no 
ataque da última quinta-fei-
ra (14) em Nice ainda estão 
“entre a vida e a morte”.

Até o momento, o 
atentado na Promenade 
des Anglais deixou 84 mor-
tos, mas o balanço pode se 
aproximar de 100 vítimas 
fatais, caso pessoas inter-
nadas em estado grave não 
consigam escapar.

França pode prorrogar estado 
de emergência após atentado 

África do Sul vai testar uma 
nova vacina contra o vírus HIV

Os testes de uma nova 
vacina contra o HIV (sigla 
em inglês do vírus da imu-
nodeficiência humana, cau-
sador da Aids) vão começar 
este ano na África do Sul, 
depois de ensaios prelimi-
nares em 2015 terem mos-
trado resultados considera-
dos promissores.

A vacina experimental 
veio depois de um medi-
camento similar, chamado 
RV144, ter sido testado na 
Tailândia em 2009. Este foi 
o primeiro sucesso depois 
de anos de tentativas para 
criar uma vacina. Um ano 

após os testes de 2009, a efi-
cácia da RV144 foi avaliada 
com 60%. No entanto, após 
três anos e meio de vacina-
ção, a eficácia caiu para cer-
ca de 31%.

A vacina anterior foi 
modificada para aumentar 
a resposta imunitária do or-
ganismo. Os pesquisadores 
também a modificaram para 
lidar com uma estirpe do 
HIV endêmico ao continente 
africano.

Cerca de 250 pessoas 
participaram do teste pre-
liminar de HVTN100 em 
2015. Neste ano, a vacina 
será testada em 5.400 pes-
soas, em quatro cidades na 

África do Sul, e continuará 
por três anos.

“Esperamos que este pos-
sa ser o primeiro regime de 
vacinação oficial no mundo”, 
declarou ontem Gail Bekker, 
vice-diretor do Centro de HIV, 
e presidente eleito da Socieda-
de Internacional de HIV. “Va-
mos ter uma vacina para com-
bater [a epidemia de HIV]”.

Os pesquisadores ad-
vertem, no entanto, que uma 
vacina por si só não será su-
ficiente para fornecer prote-
ção contra a doença, sendo 
necessário manter as me-
didas existentes, incluindo 
prevenção, tratamento e in-
tervenção social.
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Descoberta nova 
espécie de dinossauros 
na Argentina
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Quadrilhas juninas
Estado realiza 3o festival Intermunicipal neste fim de semana

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

O Governo do Estado e 
a ONG Pro Dia Nascer Feliz 
realizarão o 3º Festival Inter-
municipal de Quadrilhas Juni-
nas 2016. O evento ocorrerá 
nas cidades de João Pessoa, 
Bayeux e Santa Rita, de sexta-
feira (22) até domingo (24). 
Ao todo, participarão do Fes-
tival 18 quadrilhas, que irão 
disputar a premiação total 
de R$ 9 mil, além de troféus. 
Entre as participantes estão 
Lajeiro Seco e Fogueirinha, 
ambas da capital.

Para a realização do festi-
val estão envolvidos diversos 
órgãos do Governo do Esta-
do, a exemplo do Orçamento 
Democrático, Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) e Fundação Es-
paço Cultural (Funesc). A pri-
meira colocada no festival irá 
receber R$ 4 mil; a segunda, a 
premiação de R$ 3 mil; e a ter-
ceira, R$ 2 mil. Haverá ainda 
distribuição de troféus para o 
melhor casal junino, melhor 
casal de noivos, melhor rainha 
e melhor marcador.

De acordo com Adriano 
Araújo, chefe de gabinete do 
Orçamento Democrático, o ob-
jetivo do Governo do Estado, 
ao promover o festival, é man-
ter vivas as tradições juninas. 
“É uma grande oportunidade 
que temos de fortalecer ain-
da mais as nossas tradições, 
que, além desse lado simbóli-
co, incrementam a economia, 
movimentam o turismo, pro-
movendo um grande retorno 
para a Paraíba”, disse.

Adriano Araújo destacou 
ainda a realização do even-
to que, pela primeira vez, vai 
ocorrer em três cidades dife-
rentes. “O Governo do Estado 
teve de disponibilizar uma 
logística ainda mais complexa 
com a realização do evento em 
três cidades diferentes. Atitu-
de que tem retorno garantido, 
porque vai dar a oportunidade 
que mais pessoas assistam ao 
evento, apreciem a nossa cul-
tura”, pontuou.  

Além de João Pessoa, 
Bayeux e Santa Rita, partici-
parão do 3º Festival Intermu-
nicipal de Quadrilhas Juninas 
as cidades de Esperança, Rio 
Tinto, Lagoa de Dentro, Cam-
pina Grande, entre outras. “O 
Governo do Estado com ou-
tros parceiros – na gestão do 
governador Ricardo Coutinho 
– tornou o evento competitivo, 
com distribuição de prêmios. 
Muitas quadrilhas terminam 
as apresentações no período 
junino com dívidas. Com a 
premiação, poderão quitar es-
sas dívidas, sentindo-se cada 
vez mais motivadas a partici-
par do evento”, afirmou Adria-
no Araújo.  

Programação 
 A primeira eliminatória 

do 3º Festival Intermunicipal 
de Quadrilhas Juninas ocorre-
rá na Escola Técnica Estadual 
de Bayeux, na sexta-feira (22), 
às 16h. Nesta fase, participa-
rão nove quadrilhas juninas.

As apresentações pros-
seguem no sábado (23), tam-
bém às 16h, no Ginásio O Re-
natão, em Santa Rita, quando 
serão conhecidas mais nove 
quadrilhas juninas. 

Já no domingo (24), no 
Ginásio O Ronaldão, será a 
apresentação das oito qua-
drilhas classificadas nas eli-
minatórias, que irão disputar 
o primeiro, o segundo e o ter-
ceiro lugar. 

Os críticos e teóricos 
do teatro brasileiro rara-
mente, ou quase nunca, são 
conhecidos das próprias pes-
soas que lotam as poltronas 
e os camarotes das casas de 
espetáculos.

Foi o caso, por exemplo 
de Bárbara Heliodora, pro-
fessora, ensaísta, tradutora 
e crítica brasileira, além de 
reconhecida (até fora do Bra-
sil) como uma autoridade na 
obra de William Shakespea-
re. Foi uma das líderes na modernização 
da crítica teatral no Rio de Janeiro. 

De 1964 a 1967, Bárbara Helidora 
afastou-se da crítica para atuar na direção 
do Serviço Nacional de Teatro (SNT). Em 
1986, voltou a exercer a crítica jornalís-
tica na revista “Visão”, passando depois a 
jornais como “O Globo”, onde se estabele-
ceu. Publicou textos também no “Estado 
de S. Paulo”. 

Em 2014 lançou “Shakespeare: o 
que as peças contam”. Em janeiro de 
2014, aos 90 anos, decidiu sair de cena, 
morrendo no Rio de Janeiro, com 91 

Magaldi: o teatro como um sacerdócio
nnn Fui convidado 
por Chico Pereira para 
ser um dos membros 
da comissão que o in-
troduzirá na Academia 
Paraibana de Letras, 
em 12 de agosto. Como 
Guilherme d’Ávila Lins 
já tinha sido convidado, 
falta apenas um nome.
nnn Lembro-me 
do existencialismo. 
Recordo imagens 
de Jean-Paul Sartre 
(foto), em Paris, dis-
tribuindo panfletos 
junto aos estudantes, 
em maio do ano que 
não terminou, 1968. 
Sartre panfletava 
quatro anos depois que 
recusara o Nobel da 
Literatura.
nnn No dia 5 de agos-
to, no aniversário da nos-
sa cidade, Zé Ramalho vai 
cantar com a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba e 
a Orquestra Jovem da 
Paraíba. No total, 138 
músicos. Será no Teatro 
Pedra do Reino, no Centro 
de Convenções de João 
Pessoa, Zé Ramalho foi 
convidado pelo governa-

dor Ricardo Coutinho. 
nnn Outro Zé, o 
Nêumanne, virá de São 
Paulo e passará a segun-
da semana de agosto em 
João Pessoa e Campina 
Grande, lançando seu 
livro “Dez manda-
mentos para um bom 
escritor”. Aproveitará a 
estadia para compare-
cer à posse de Chico 
Pereira na Cadeira 15 
da Academia Paraibana 
de Letras.
nnn Definido: José 
Octávio saudará Chico 
Pereira na Academia.

Geléia geral

anos, em 10 de abril de 2015.

nnnnnnnnnn

O “caso” mais recente é o do minei-
ro  Sábato Magaldi - na foto -, ocupante 
da Cadeira 24 da Academia Brasileira de 
Letras. Morreu aos 89 anos, de infecção 
generalizada, na noite da quinta-feira 
passada, dia 14, em São Paulo, onde estava 
hospitalizado para tratar de problemas 
pulmonares.

Sábato Magaldi era o mais influente 
intelectual das artes cênicas, autor de 
obras definitivas como “Panorama do tea-

tro brasileiro” e “Cem anos de teatro 
em São Paulo”. Viveu o teatro como 
poucos. Crítico, ensaísta, historiador 
e um dos grandes organizadores da 
obra de Nelson Rodrigues. Em 1952, 
foi estudar na França, onde obteve o 
certificado de estética pela Sorbonne. 
Na volta ao Brasil, passou a escrever 
críticas para “O Estado de S. Paulo”. 
Como professor da Escola de Arte Dra-
mática da USP, formou, entre outros, 
Ney Latorraca, Glória Menezes e Juca 
de Oliveira.

Magaldi resumiu sua sinceridade 
num curta-metragem dirigido pela 

filha, Edla van Steen: “Crítico tem que ter 
preparo teórico. Conhecer bastante drama-
turgia, tendo noção do que é desempenho, 
uma boa cenografia, uma indumentária 
adequada. Achei que tinha e passei a ser 
crítico. Não sei se bem, mas com muita ho-
nestidade, franqueza e vontade de acertar. 
Isso eu posso dizer que é verdade”.

nnnnnnnnnn

Na crise cultural em que vive, o Brasil 
terá substitutos à altura de Bárbara Helio-
dora e Sábado Magaldi?

Shows dos 
grupos vão 
ocorrer nas 
cidades de 
Bayeux, 
Santa Rita e 
em João 
Pessoa

Um estudo divulgado em julho pelo Minis-
tério da Saúde mostra que 18,9% da população 
brasileira está acima do peso e a má alimentação 
é uma das causas desse quadro, que pode pro-
vocar outras complicações, como hipertensão e 
diabetes. Estar atento, principalmente, à quanti-
dade de sódio e açúcares presentes nos alimentos 
industrializados é uma forma de garantir uma 
alimentação mais saudável. Para isso, é preciso 
saber interpretar as informações nos rótulos dos 
produtos e identificar os mais nutritivos e com 
menor adição desses componentes.

Pesquisadora da Universidade de Brasília 
(UnB), a nutricionista Fabiana Nalon explica que 
“é muito importante observar a lista de ingre-
dientes. O primeiro ingrediente é sempre aquele 
que vem em maior quantidade”. Isso para veri-
ficar a composição real dos alimentos e evitar os 
que privilegiam açúcares, extrato de glicose e sal 
na receita. “Vale a pena comparar o total de car-
boidratos nos alimentos de categoria doce. Nos 
salgados, é interessante observar a gordura e o 
sódio. O ideal é sempre buscar o que tem menos 
sódio e gordura”, ressaltou. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) re-
comenda que o consumo de sal para adultos seja 
de até cinco gramas de sal e de quase 50 gramas 
por dia no caso dos açúcares. No entanto, um es-
tudo do Ministério da Saúde mostra que 70% dos 
brasileiros estão extrapolando esses limites e con-
somem cerca de 12 gramas de sal, mais do que o 
dobro do recomendado.

A especialista ainda destaca que os alimentos 
processados (receberam sal e açúcar para durar 
mais) e ultraprocessados (refeições prontas, feitas 
de extratos dos produtos naturais), devem ser evi-
tados pela alta concentração de conservantes.

“(O ideal é) fugir dos industrializados e au-
mentar o consumo dos alimentos no seu estado 
natural. O industrializado precisa ter um prazo de 
validade que permita a embalagem, o tempo de 
prateleira. O sódio é um conservante e o açúcar 
é o aditivo de sabor e textura. O industrializado 
tem que ter esses aditivos para ter um sabor agra-
dável e um tempo de prateleira prolongado que 
o alimento in natura não precisa ter”, ponderou.  
Com o intuito de reduzir os riscos à saúde pelo 
excesso de sódio nos alimentos, desde 2011, o Mi-
nistério da Saúde retirou 14.893 toneladas desse 
nutriente dos produtos industrializados a partir 
de um acordo com a Associação de Indústrias de 
Alimentação (Abia). 

Lista de ingredientes exige atenção
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
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Turismo

l  Remígio
Com o tema “Cultura e Agroecologia na Serra”, Re-

mígio, município localizado na microrregião do Curimataú 
Ocidental, realiza até o próximo domingo a “11ª edição 
Caminhos do Frio – Rota Cultural 2016”. Entre as atrações 
da programação elaborada durante a semana, acontecem 
feiras gastronômicas, exibição de curtas e filmes, ofici-
nas, palestras, apresentações de teatro e dança, trilha 
agroecológica, encontro de bandas e fanfarras e encontro 
de trios de forró. O ponto alto da programação será no 
sábado (23), quando acontecem os shows de Beto Brito 
e Niedson Lua, e no domingo (24), encerrando a Rota Cul-
tural no município se apresentam Chico César e Assisão. A 
Rota Cultural deste ano foi iniciada no último dia 4 e será 
realizada até o dia 4 de setembro em nove municípios do 
Brejo paraibano, iniciando por Areia (4 a 10/7), Pilões (11 a 
17/7), Remígio (18 a 24/7), Solânea (25 a 31/07), Serraria 
(1 a 7/8), Bananeiras (8 a 14/8), Matinhas (15 a 21/8), Ala-
goa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 
a 4/9). O Caminhos do Frio é uma realização do Fórum 
Regional de Turismo Sustentável do Brejo paraibano e das 
prefeituras envolvidas, contando com apoio do Governo 
do Estado, através da PBTur e do Sebrae Paraíba.

l  Litoral Sul 
Corais, piscinas naturais, águas transparentes, falésias coloridas, rios e 

lagoas. Essas são as belezas naturais nas praias do Litoral Sul paraibano, paradi-
síacas e muitas vezes, desertas, elas estão situadas nos municípios do Conde e 
Pitimbu, distante apenas 20 quilômetros de João Pessoa. No caminho, seguindo 
pela PB-008, no Altiplano Cabo Branco, uma bela paisagem que é vista até chegar 
às Praias de Jacumã, Praia do Amor, Carapibus e Tabatinga, que oferecem pousa-
das, hotéis, restaurantes, bares e infraestrutura aos turistas. Para os adeptos do 
ecoturismo a emoção fica por conta das Praias de Coqueirinho e Tambaba (pri-
meira praia de nudismo oficial no Nordeste e a segunda no Brasil, desde 1989). Na 
via de acesso a praia, uma parada na Arca do Bilu, lugar agradável que conserva 
bem a natureza e oferece uma gastronomia de primeira.
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Segundo promotora, as 
raízes do problema estão 
ligadas à escravidão

Negras são mais vítimas de violência
SITUAÇÃO DAS MULHERES NO BRASIL

Lugar em perfeita sintonia 
com a natureza, Forte Velho, 
distrito de Santa Rita, vem 
despontando no turismo com 
a instalação de pousadas, 
bares e restaurantes típicos, 
onde pode-se degustar a gas-
tronomia típica e de qualidade. 
Forte Velho fica às margens 

do Rio Paraíba e o acesso 
pode ser feito via terrestre 
passando pelo município de 
Santa Rita, através da BR-101, 
depois seguindo por uma es-
trada asfaltada cercada por 
canaviais e resquícios de Mata 
Atlântica. O local também é 
acessível por ônibus partindo 

da cidade de Santa Rita, ou 
por barco, a partir da Praia do 
Jacaré em Cabedelo, onde o 
turista fará um belo passeio 
pelo Rio Paraíba que passa por 
vários pontos como Costinha, 
Ilha da Restinga e parando na 
comunidade de Forte Velho, 
em Forte Velho.

l  Forte Velho

l  Bananeiras 
A equipe 

da jardineira 
Flor da Trilha 
estará no 
município de 
Bananeiras 
no próximo 
final de se-
mana fazen-
do passeios 
com um 
grupo de turistas do Rio Grande do Norte que estão vindo 
à Paraíba com a empresa Fortur Excursões e Eventos. No 
roteiro do city tour o passeio inclui visita a Igreja Nossa 
Senhora do Livramento e o Cruzeiro Roma com o Pôr do 
Sol;  Engenho Goiamunduba; Túnel da Viração e a Estação 
Bananeiras (Antiga Estação de Trem). Informações: (84) 
8809-4260 / 9960-0720.

l  Areia 
A Casa do doce tornou-se um dos pontos turísticos do município de 

Areia, região do Brejo paraibano. A proprietária do local, Esther Vilar, investiu 
em um negócio caseiro fazendo a união de sabores e saberes em um ambien-
te aconchegante e acolhedor, pois é entre tachos e muitas frutas que ela 
desenvolveu mais de 76 sabores de doces, sendo os mais procurados da ma-
cacada, baba de moça e o me leva na mala. O local funciona todos os dias no 
período das 8h até as 17h, sendo ponto certo para os turistas. Informações: 
(83) 98817-6755/ (83) 9 8600-7815.

l  Passarinhando 
Aos amantes da natureza e do canto dos pássaros uma 

boa pedida para o feriado de Nossa Senhora das Neves é o 
“Passarinhando no Pico do Jabre”, um parque estadual situa-
do entre os municípios de Mãe d’água e Matureia, um dos 
ecossistemas mais ricos da Paraíba, abrigando árvores típicas 
da mata úmida e elementos da caatinga. O Pico do Jabre sur-
preende por suas belezas, clima agradável e uma visão de en-
cher de entusiasmo e energia positiva qualquer visitante, pos-
suindo aproximadamente 500 hectares de área composta de 
espécies de mata Atlântica e caatinga, sendo reconhecida pelo 
Ministério do meio Ambiente (MMA) como uma das maiores 
fontes de pesquisas biológicas do País, pois possui espécies 
endêmicas que só existem aqui na reserva ecológica e devem 
ser fruto de estudo para evitar extinção de exemplares raros 
da fauna e da flora. O parque possui 1.197 metros de altitude 
e é um observatório natural que permite que os visitantes 
contemplem do alto toda a cobertura vegetal acompanha-
da de relevos e fontes de água dos municípios vizinhos. O 
Passarinhando será realizado no período de 5 a 7 de agosto 
próximo. Informações e inscrições podem ser feitas através 
dos telefones (83) 99954-2243 / 98754-6695 ou no email 
dorgivalmacedofilho@gmail.com. 

FotoS: teresa Duarte

Sayonara Moreno
Repórter da Agência Estado

As mulheres negras são 
mais vítimas de violência 
que as brancas e as raízes 
do problema estão associa-
das à escravidão. A avalia-
ção é da promotora de Jus-
tiça Lívia Santana Vaz, do 
Ministério Público da Bahia, 
que participou ontem do 
Io Seminário Biopolíticas e 
Mulheres Negras: práticas e 
experiências contra o racis-
mo e o sexismo.

“Não há dúvida nenhu-
ma que, em decorrência da 
forma como houve a escra-
vização das mulheres ne-
gras no Brasil e o racismo 
institucional que persiste 
até os dias de hoje, a mu-
lher negra é muito mais ví-
tima de violência de gênero 
do que a mulher branca.”

A promotora desta-
cou que, de acordo com o 
Mapa da Violência 2015, 
os homicídios de mulheres 
negras aumentaram 54% 
em dez anos no Brasil, pas-
sando de 1.864, em 2003, 
para 2.875, em 2013. No 
mesmo período, o número 
de homicídios de mulheres 
brancas caiu 9,8%. Segun-
do Lívia Vaz, elementos 
culturais e midiáticos con-
tribuem para a manuten-

Foi descoberta na Argentina uma nova 
espécie de dinossauro que poderá ajudar a 
desvendar as controversas origens evolutivas 
do grupo ao qual pertence, o dos megarapto-
rídeos. O animal achado na Patagônia viveu 
há 80 milhões de anos, era carnívoro, bípede 
e foi batizado de Murusraptor barrosaensis. 
A descoberta foi descrita em um artigo pu-
blicado na revista científica PLOS One, pela 
equipe liderada por Rodolfo Coria, do Con-
selho Nacional de Investigações Científicas e 
Técnicas da Argentina e por Phillip Currie, da 
Universidade de Alberta, no Canadá. 

O novo fóssil analisado no estudo foi 
descoberto em Sierra Barrosa, na província 
argentina de Neuquén, no noroeste da Pata-
gônia e é um dos mais completos megarapto-
rídeos já encontrados, com uma caixa crania-
na excepcionalmente preservada, segundo 
os autores do estudo. “Um novo dinossauro 
carnívoro, o Murusraptor barrosaensis, foi 
descoberto em rochas de 80 milhões de anos. 
Embora esteja incompleto, seus ossos ma-
ravilhosamente preservados desvendam in-
formações até agora desconhecidas sobre a 
anatomia do esqueleto dos megaraptorídeos, 
um grupo altamente especializado de preda-
dores da Era Mesozoica”, disse Coria.

Segundo Coria, as características únicas 
do crânio do Murusraptor barrosaensis leva-

ram a equipe a concluir que se tratava de uma 
nova espécie do clado dos megaraptorídeos. 
O espécime parece ser imaturo, mas, de acor-
do com Coria, a espécie era maior e mais es-
guio que o gênero Megaraptor e comparável 
em tamanho aos gêneros Aerosteon e Orko-
raptor. “Embora tenha várias características 
comuns com outras espécies, o Musuraptor 
tem elementos faciais distintivos que nunca 
foram vistos entre os megaraptorídeos, além 
de ter ossos do quadril com formas inco-
muns”, afirmou Coria.

A Patagônia é conhecida por ser rica em 
fósseis do fim do período Cretáceo (de 145 a 
65 milhões de anos atrás), incluindo diversos 
megaraptorídeos, um grupo de dinossauros 
carnívoros médios cujo nome significa “gran-
des saqueadores”, em menção ao seu com-
portamento predatório. O grupo inclui os gê-
neros Megaraptor, Orkoraptor e Aerosteon, 
da América do Sul, assim como gêneros da 
Austrália e do Japão. Todos têm grandes gar-
ras e ossos recheados de ar, como os das aves.

descoberta uma nova espécie 
de dinossauro na Argentina

FÓSSEIS DO CRETÁCEO
Brasil apresenta 
1.709 casos 
confirmados de 
microcefalia
Agência Estado

 O Brasil tem 1.709 ca-
sos confirmados de micro-
cefalia, segundo boletim 
divulgado nessa quarta-fei-
ra, 20, pelo Ministério da 
Saúde. Destes, 267 tiveram 
confirmação em laborató-
rio para zika. O governo 
considera que houve in-
fecção pelo vírus na maior 
parte das gestantes que 
tiveram bebês com a má-
-formação. 

Também foram regis-
tradas 354 mortes por sus-
peita de microcefalia e/ou 
outra alteração do sistema 
nervoso central após o par-
to ou durante a gravidez. O 
número representa 4,1% do 
total de casos notificados.

A região Nordeste tem 
a maioria dos casos con-
firmados de microcefalia 
(1.466), sendo que os Esta-
dos de Pernambuco, Bahia 
e Paraíba lideram em nú-
mero de confirmações para 
a má-formação, com 371, 
277 e 148 casos, respecti-
vamente. Ainda estão em 
investigação 3.182 suspei-
tas de microcefalia.

ção e aumento da violên-
cia e discriminação contra 
as mulheres negras e citou 
o exemplo do carnaval, em 
que as mulheres negras são 
associadas ao sexo e parte 
do negócio do turismo. 

“Isso tudo tem a ver 
com a nossa história e tem 
a ver como ainda estamos 
lidando com essa situa-
ção hoje, por exemplo: a 
hipererotização do corpo 
da mulher negra, isso con-
tribui para que ela seja, 
ainda, considerada objeto. 
Essa questão da cultura da 
violência e da violência se-
xual, principalmente, a cul-
tura do estupro”, analisou.

A ex-ministra da Secre-
taria de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, 
Nilma Lino Gomes, também 
participou do debate, que 
faz parte das celebrações 
do Dia Internacional da 
Mulher Afro-Latina Ameri-
cana e Afro-Latina Caribe-
nha, comemorado no pró-
ximo dia 25 de julho.

Nilma destacou as de-
sigualdades a que são sub-
metidas as mulheres negras 
e disse que a mudança de 
perspectiva pode ocorrer 
por meio da educação.

“A educação, seja ela 
escolar, formal, seja a edu-
cação enquanto processo 
de vida, sempre fez par-
te da luta das mulheres e, 
principalmente, das mulhe-
res negras”, destacou.

Animal achado viveu há 
80 milhões de anos, era 
carnívoro, bípede e foi 
batizado de Murusraptor

Fábio de Castro
Agência Estado
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Evento oferece Ia Feira de Mulheres Empreendedoras

Brasil Mostra Brasil
A força do empreende-

dorismo feminino vai ganhar 
espaço durante a 22ª edição 
da Feira Brasil Mostra Brasil, 
no Centro de Convenções, 
em João Pessoa. O evento co-
meça nesta sexta-feira (22), 
e realiza pela primeira vez a 
Feira de Mulheres Empreen-
dedoras da Paraíba. Cerca de 
30 empreendedoras partici-
parão da ação, que tem como 
objetivo estimular a divulga-
ção de produtos e serviços 
oferecidos por empresárias 
paraibanas de diversos seg-
mentos, como moda, beleza, 
eventos e bem-estar.

De acordo com a analis-
ta técnica do Sebrae Paraíba, 
Regina Amorim, a Ia Feira de 
Mulheres Empreendedoras 
da Paraíba é resultado da ar-
ticulação do Sebrae Paraíba 
e dos organizadores da Feira 
Brasil Mostra Brasil, em par-
ceria com o Fórum de Mu-
lheres de Negócios e a Rede 
Mulheres Empreendedoras. 
“O incentivo ao empreende-
dorismo feminino é funda-
mental para o crescimento e 
desenvolvimento econômico 
de uma região. Na Paraíba 
não é diferente, o número de 
mulheres que está à frente 
de negócios no Estado vem 
crescendo. A Brasil Mostra 

Irlanda busca
estrangeiros

Com o mercado de trabalho 
em expansão, a previsão é que a 
Irlanda gere anualmente cerca de 
oito mil cargos de empregos nas 
áreas de ciência e tecnologia. Para 
atender tal demanda, o governo 
lançou a campanha Tech Life Ire-
land  que  visa  atrair  profissionais 
estrangeiros  com  qualificações 
para suprir as necessidades das 
empresas. O convite vale tanto 
para quem está começando quan-
to para aqueles que buscam mu-
danças na vida. É importante ficar 
atento aos requisitos exigidos pe-
las companhias de seu interesse, 
como qual tipo de visto é aceito, 
se precisa ter cidadania, etc.

Subsídios do FGTS 
bateram recorde

Os subsídios com dinheiro do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) alcançaram R$ 10,5 bilhões em 
2015, o maior volume da história. Em 
2015, pela primeira vez na história, o 
FGTS colocou dinheiro a fundo perdido 
para bancar a construção das moradias 
da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, 
que beneficia famílias com renda de até 
R$ 1,8 mil. Ao todo, foram repassados 
R$ 3,3 bilhões no ano passado

JBS fecha unidade e 
demite 500 pessoas

A JBS, empresa líder mundial 
em processamento de carne bovina, 
ovina e de aves, encerrou as atividades 
de sua unidade em Presidente Epitácio 
(SP) e desligou 500 funcionários. No 
total, a JBS tinha 795 empregados na 
fábrica, onde era realizado o processo 
de desossa de carne. Parte dos fun-
cionários será transferido para outras 
unidades.“A companhia realizou todos 
esforços para manter o funcionamen-
to da planta, adiando o fechamento 
por um mês, enquanto aguardava a 
definição  de  posicionamento  do  go-
verno de São Paulo sobre novas regras 
tributárias, mas não obteve retorno ”, 
informou a empresa em nota.

Cheques honrados 
alcançam 97% 

Os brasileiros se mantiveram 
cautelosos ao utilizar o cheque nos 
primeiros seis meses deste ano. De 
acordo com a Pesquisa de Inadimplên-
cia da Telecheque, serviço oferecido 
pela Multicrédito, 97% dos pagamen-
tos realizados com cheques foram 
honrados no primeiro semestre de 
2016. Em junho o indicador ficou em 
96%, estável na comparação com o 
índice do mês anterior, situação que 
surpreende, frente a grave crise eco-
nômica que assola o País. “Em tempos 
de  crise  o  consumidor  tende  a  ficar 
mais cauteloso e diminuir seus gas-
tos”, ressalta Walter Alfieri, diretor de 
Crédito, Risco e Business Intelligence 
da MultiCrédito.

Comércio: confiança 
tem 1a alta desde 2013

O Índice de Confiança do Empre-
sário do Comércio (Icec) registrou, em 
julho, a primeira taxa de crescimento 
anual dos últimos três anos. O indica-
dor cresceu 2,4% na comparação com 
julho de 2015 e atingiu 87 pontos. A 
última alta do indicador foi em julho de 
2013 (0,6%), de acordo com a Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) Esse também 
é o maior índice dos últimos 15 meses. 
A alta foi puxada pela expectativa do 
empresário em relação ao futuro, que 
cresceu 10,1% na comparação com 
julho  de 2015. As  avaliações  sobre  o 
momento presente continuam em que-
da (-5,8%), assim como as intenções 
de investimentos (-4,7%).

FOTO: Secom-PB

Brasil Mostra Brasil começa amanhã no Centro de Convenções de João Pessoa e vai até dia 31

Brasil é uma excelente opor-
tunidade para mostrar o po-
tencial dos empreendimentos 
comandados por mulheres”, 
disse a analista.

 
Força feminina
Dados da Receita Federal 

revelam que na Paraíba, dos 
quase 88 mil microempre-
endedores individuais (cate-
goria empresarial que fatura 
até R$ 60 mil por ano), 45,8% 
são mulheres. Em 2012, o per-
centual de mulheres à fren-

te desses negócios era 39%, 
um acréscimo de quase sete 
pontos percentuais em qua-
tro anos. Entre os microem-
preendedores individuais na 
Paraíba, as mulheres estão no 
comando, principalmente, dos 
salões de beleza, de empresas 
de fornecimento de alimen-
tos preparados para consumo 
domiciliar; lanchonetes, casas 
de chá, de sucos e similares; 
comércio varejista de artigos 
de joalheria; comércio vare-
jista de artigos do vestuário e 

acessórios; comércio varejista 
de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pes-
soal.  “A feira vai ressaltar o 
papel da mulher na economia, 
na sociedade, como geradora 
de emprego e renda, mostran-
do que mesmo neste período 
de crise econômica que es-
tamos vivenciando, existem 
formas de ampliar mercado, 
com ideias inovadoras e sim-
ples. No papel de articulador, 
a missão do Sebrae é cumpri-
da, facilitando o acesso de em-

preendedores em um  evento 
como este”, destacou Regi-
na Amorim. De acordo com 
uma das organizadoras da Ia 
Feira de Mulheres Empreen-
dedoras da Paraíba, Mariana 
Carneiro, que é empresária e 
está à frente do grupo virtual 
“Mulheres Empreendedoras 
da Paraíba”, as participantes 
esperam fomentar negócios e 
divulgar seus produtos e ser-
viços, além de fazer vendas. 
“Estamos sempre fazendo 
pequenos eventos e já tínha-
mos a ideia de fazer uma feira 
com nossos produtos e servi-
ços, mas não havíamos con-
seguido. Somente agora, com 
o apoio importantíssimo do 
Sebrae será possível”, disse 
Mariana Carneiro.

A 22ª Brasil Mostra Bra-
sil acontece dos dias 22 a 31 
de julho, no horário das 15h 
às 23h, no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. 

O evento vai ocupar um 
espaço de 14 mil metros qua-
drados, com mais de 350 es-
tandes e conta com o apoio 
de entidades como o Sebrae 
Paraíba, CDL-JP, Fecomercio, 
governo do Estado e Prefei-
tura de João Pessoa. Mais in-
formações podem ser obtidas 
nos telefones 3042-5840 ou 
3238-5238.

Oitenta e dois postos 
de combustíveis manti-
veram o preço do litro 
da gasolina em João Pes-
soa nos últimos 40 dias, 
segundo pesquisa com-
parativa realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) 
nessa quarta-feira (20). O 
levantamento de preços 
anterior ocorreu no dia 8 
de junho deste ano.

A pesquisa atual, 
que foi realizada em 102 
postos em atividade na 
capital, também cons-
tatou que 14 estabele-
cimentos reduziram o 
valor da gasolina e 4 au-
mentaram. O maior pre-
ço do produto foi encon-
trado a R$ 3,799 (posto 
JR – Manaíra) e, o menor, 
a R$ 3,376 (Extra Petró-
leo – Mangabeira). No 
levantamento de preços 
do mês passado, o maior 
valor foi registrado a R$ 
3,790 e o menor perma-
nece o mesmo. 

O secretário Mar-
cos Santos afirma que o 
Procon-JP vai continuar 
monitorando os preços 
dos combustíveis na ca-
pital. “A pesquisa rea-
lizada pela Secretaria 
cobre todos os bairros 
da capital”. 

Marcos Santos acres-
centa que a maior varia-
ção de preço permane-
ce com o álcool, 18,5% 
(17,6% no levantamen-
to anterior) e, a menor, 
10,4%, no preço do litro 
do óleo diesel comum, 
cujo índice na pesquisa 
passada foi de 10,1%.

Saiba mais
Álcool - A pesquisa 

encontrou o menor pre-
ço para o litro do álcool 
a R$ 2,699 (Canaã - Água 
Fria) e, o maior, R$ 3,199 
(Ayrton Senna - Ipês, 
Deville - Água Fria, Vila-
gio - Bancários e Cajuei-
ro - Geisel). O valor do 
produto se manteve em 
61 postos em relação ao 
levantamento anterior, 
aumentando em 23 e re-
duzindo em 11 estabele-
cimentos.

Diesel
O preço do óleo 

diesel comum aumen-
tou em quatro postos, 
reduziram em três e se 
manteve em 50 quando 
da comparação com a 
última pesquisa. O me-
nor preço, R$ 2,788, foi 
encontrado no Extra Pe-
tróleo (Mangabeira) e, o 
maior, R$ 3,089, no posto 
Araújo (Ernesto Geisel).

GNV
De acordo com a pes-

quisa atual, o Gás Natural 
Veicular (GNV) está com 
o menor preço, R$ 2,199, 
no posto Estrela do Gei-
sel (Geisel) e, o maior, R$ 
2,429, no posto Santa Jú-
lia (Expedicionários). Dos 
12 postos pesquisados, 11 
mantiveram o preço do 
levantamento anterior 
realizado pelo Procon-JP. 
Para acessar a pesquisa 
completa consulte o site 
da Prefeitura de João 
Pessoa, através do link 
http://bit.ly/2a0uEG0 e o 
do Procon-JP proconjp.
pb.gov.br 

Preço da gasolina se 
mantém em 82 postos

COMBUSTÍVEIS

Altamiro Silva Junior 
correspondente

A maior estabilidade no 
Brasil, os anúncios do presi-
dente em exercício Michel Te-
mer para melhorar as contas 
fiscais e as dinâmicas favorá-
veis do mercado financeiro do 
País nos últimos meses criaram 
um ambiente onde se acredita 
que a probabilidade de intensi-
ficação da crise brasileira ficou 
menor, afirmou o diretor para 
o departamento de Hemisfério 
Ocidental do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Alejandro 
Werner, em entrevista à im-
prensa nesta quarta-feira, 20. 

“Houve melhora das ex-
pectativas para a evolução fu-
tura do País”, disse Werner ao 
explicar nessa terça-feira por-
que o FMI revisou para cima 
as previsões para a economia 
brasileira e prevê recessão 

mais branda este ano e volta ao 
crescimento em 2017. O eco-
nomista destacou ainda que os 
dados do Produto Interno Bru-
to (PIB) do primeiro trimestre 
mostraram uma economia 
“menos debilitada” do que o 
esperado, puxada pela expan-
são das exportações.

O diretor do FMI desta-
cou que a melhora recente 
das condições no País gerou 
uma sensação de que o setor 
real da economia já atingiu 
um piso e o que vem agora é 
uma recuperação. 

“A estabilidade e as dinâ-
micas favoráveis que vimos 
nos mercados financeiros 
geraram um entorno no qual 
acreditamos que a intensifi-
cação da crise tem probabi-
lidade menor.” O FMI projeta 
que o Brasil deve crescer 0,5% 
em 2017. Werner disse que o 
FMI não incorporou o impacto 

de “fenômenos políticos” nas 
projeções do Brasil divulgadas  
terça-feira. O mais importante 
nas perspectivas para o Brasil, 
disse ele, é a continuidade dos 
anúncios de ajuste econômico, 
sobretudo fiscais, e a imple-
mentação efetiva das medidas. 
O diretor do FMI ressaltou que 
a intenção do governo de es-
tabelecer um teto para o cres-
cimento dos gastos públicos 
é uma iniciativa importante 
para atacar o problema das fi-
nanças públicas. 

A tarefa agora é observar 
como vão se dar os debates en-
tre o Executivo e o Legislativo 
sobe o programa econômico 
para o Brasil, ressaltou Werner. 
Essa análise vai permitir ver 
para onde caminha o ajuste e 
se a implementação das medi-
das será viável, fator importan-
te para se traçar um panorama 
para o Brasil.

Probabilidade de intensidade  
da crise no País ficou menor

RELATÓRIO DO FMI

O volume de negócios 
realizados pelos artesãos pa-
raibanos que participaram 
da 17ª edição da Feira Inter-
nacional de Negócios e Arte-
sanato (Fenearte) superou as 
expectativas e registrou um 
aumento de 23,7% sobre a 
16ª edição do evento, realiza-
da ano passado. A Fenearte, 
considerada a maior feira de 
artesanato da América Latina, 
ocorreu de 7 a 17 de julho, no 
Centro de Convenções de Olin-
da, em Pernambuco, reunindo 
mais de 5 mil expositores. 

De acordo com o balanço 
divulgado pelo Programa de 
Artesanato da Paraíba (PAP), 
foram comercializadas na 
edição deste ano 3.761 peças, 
o que resultou num fatura-
mento de R$ 133.513,00. Ano 
passado, os artesãos paraiba-
nos conseguiram comercia-
lizar na Fenearte 3.143 pe-
ças, com um faturamento de 
R$ 107.930,00.

Os artesãos foram sele-
cionados por meio de Edital 
Público do Programa de Arte-
sanato Brasileiro (PAB), sendo 

contemplados artistas da con-
fecção de madeira, cerâmica, 
brinquedo popular, osso, fibra, 
metal, habilidades manuais, 
bijouterias, PVC, gastronomia 
e fios. A gestora do PAP, Lu 
Maia, comemorou o resultado. 
“Pela qualidade dos produtos 
que apresentamos, por toda 
a estrutura montada pelo 
Governo do Estado, ficamos 
muito felizes, mas não sur-
presos com o aumento nas 
vendas”, disse. “Participaram 
do evento expositores nacio-
nais e internacionais.

Vendas superam expectativas 
e crescem mais de 20% em PE

ARTESANATO pARAIBANO NA FENEARTE



Cantora Giovanna Miranda, 
economista Maria Amália 
Pinto, executivo Almério 
Ferreira Marra, Sras. Erotil-
des Bonfim e Adma Lima, 
médicos Marcos Tadeu 
Pereira e Tatiana de Oliveira 
Medeiros, agrônomo Manuel 
Duré, estudante Tereza 
Maria de Assis Dantas, 
empresária Gladys Garcia 
Ximenes Quintans, procura-
dora federal Lúcia Bezerra.
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ParabénsDois Pontos

Concerto

DOIS trompetis-
tas vindos dos Esta-
dos Unidos, Alan Sie-
bert, da Orquestra de 
Câmara de San Diego 
e Charles Schlueter, 
da Filarmônica de New 
York, terão partici-
pações especiais no 
concerto de hoje da 
Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba, sob 
a regência do maestro 
Luiz Carlos Durier.

Será  às 20h30, 
na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

“Os tolos dizem que 
aprendem com os seus 
próprios erros, eu prefiro 
aprender com os erros 
dos outros”

“Aprenda com os erros 
dos outros. Você não 
consegue viver tempo 
suficiente para cometer 
todos por si mesmo”

OTTO VON BISMARCK ELEONOR ROOSEVELT

    A marca de cosméticos Natura está com presentes exclusivos para o Dia dos 
Pais, com 14 opções que tem também acessórios em edição limitada, a exemplo de caixa de 
presentes, necessaire, bolsa carteira e mala marron malte em couro vegetal.

Parceria do TJPB e UEPB
O PRESIDENTE do TJPB, desembargador Marcos 

Cavalcanti e o reitor da UEPB, professor Rangel Júnior 
assinaram, de forma simbólica, os certificados digitais 
dos 480 participantes do curso sobre o novo Código de 
Processo Civil, promovido por ambas entidades.

Durante o encontro em Campina Grande, eles reve-
laram que será levado à apreciação do Conselho Uni-
versitário da UEPB, a proposta de concessão do título 
de honoris causa ao ministro Ricardo Lewandowski, 
presidente do Supremo Tribunal Federal.

   O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, pre-
sidido por Graco Parente, firmou parceria com a Faculdade Internacional da Paraíba para 
que seus filiados tenham descontos nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da FPB.

Ferroviário

O PROJETO do 
Sindicato dos  
Ferroviários da Paraíba 
“Trem Para Todos” con-
ta agora com o apoio da 
Rádio Comunitária Araçá 
de Mari que consiste na 
mobilização da popu-
lação das cidades por 
onde passa a malha 
ferroviária paraibana 
pelo restabelecimento 
do transporte ferroviário 
para passageiros.

A ideia é mobi-
lizar toda a sociedade, 
buscar parcerias para 
um abaixo assinado 
que será levado ao 
Ministério das Cidades 
visando a revitalização 
dos trens na Paraíba.
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  Nesses tempos de Brasil verde 
e amarelo por conta das Olimpíadas, 
a NetShoes e o Instituto Ayrton 
Senna lançaram a pulseira da ação 
"No Pulso do Brasil", que tem uma 
mensagem do saudoso piloto aos 
atletas brasileiros.
  A pulseira está sendo vendida 
a R$ 14,90 no site da e-commence 
Netshows e no Ayrton Senna Shop 
e as vendas serão revertidas para 
aquele instituto que realiza ações 
para estudantes da rede pública de 
ensino no País.

Ivana e Ticiano
CASAM-SE hoje em cerimônia conduzida pela juíza 

Túlia Gomes de Sousa Neves, no Salão Veneza, da Maison 
Blu´nelle, os engenheiros Ivana Gomes Maia e Ticiano 
Silveira Pereira, com cerimonial de Fabiana Uchôa e 
decoração de Cristina Lins.

A noiva, que é neta da estimada dona Nilza Maia, é 
filha de Ildenir Palitot Gomes Maia e Luiz Clark Soares 
Maia e o noivo filho de Fátima Nazaré Silveira Pereira e 
Bernadino Marcos Pereira.
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Gladys e Sebastião Quintans, ela está hoje aniversariando

FOTO: Ednalldo Araújo

Juiz Eduardo Carvalho, reitor da UEPB Rangel Júnior, pro-reitora de Ensino Eliane Moura e o presidente 
do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti

Zum Zum Zum
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O amor une hoje os engenheiros Ivana Gomes Maia e Ticiano Silveira Pereira 
nos salões da Maison Blu´nelle

FOTO: Arquivo

A aniversariante de hoje, Tereza Maria Dantas e sua mãe, Fabinha 
de Assis Dantas

Há vagas
A JUSTIÇA Federal 

na Paraíba lançou edital 
de conciliadores que vão 
atuar no Juizado Especial 
Federal da 9a Vara, na 
Subseção Judiciária de 
Campina Grande.

Estão sendo ofere-
cidas 10 vagas com 
cadastro de reserva até 
do 11o ao 30o lugar, cujas 
inscrições estão sendo 
feitas naquela Subseção, 
no Bairro da Liberdade. O 
processo seletivo, com 
análise curricular e en-
trevista, será realizado 
no período de 12 a 16 de 
setembro, em local a ser 
ainda divulgado.

FOTO: Dalva Rocha

Procuradora federal Lúcia Bezerra aniversaria hoje

Sextas Legais
FOI LANÇADO pelo Procon de Cabedelo o Projeto 

Sextas Legais que vai promover a partir do dia 26 de 
agosto, palestras sobre direito do consumidor aos fun-
cionários do órgão, estudantes e comunidade em geral.

Segundo o secretário do Procon, Francinaldo Oliveira, 
o projeto vai trazer palestrantes da área jurídica e para 
isso, estão sendo firmadas parcerias com diversas uni-
versidades e as aulas vão ser ministradas no auditório 
do órgão, localizado no bairro Jardim Brasília.

    A Lan Chile, que se uniu à Tam para formar a Latam, foi eleita a melhor companhia 
aérea da América do Sul na premiação da Skytrax, cerimônia realizada na semana passada 
na Inglaterra. No ranking das empresas da América do Sul aparecem a Azul que ficou na 
segunda posição, a Tam na terceira e a Gol na oitava posição. 
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Paraíba com 11 atletas 
na Seleção Brasileira  
Paralímpica 2016

BRASILEIRO SÉRIE D

Campinense à procura de reforços
Treinador quer time 
forte para mata-mata 
contra o Globo-RN

Com a confirmação dos jogos da 
segunda fase do Campeonato Brasilei-
ro da Série D, o Campinense intensifica 
os treinos, e fora de campo, a diretoria 
se mexe para conseguir reforços, que 
possam já jogar nos próximos dois jo-
gos da equipe, diante do Globo do Rio 
Grande do Norte. O gerente de futebol, 
Luciano Mancha, promete a chegada 
hoje de três reforços para entrar com 
o pé direito no mata-mata. 

“Eu confirmo que entre o Campi-
nense e os atletas já está tudo acerta-
do. Faltam apenas pequenos detalhes 
em relação a liberação dos clubes, 
onde eles estavam, mas que devem 
ser definidos ainda hoje”, disse ontem, 
Luciano Mancha. Ele adiantou que os 
contratados são um lateral direito, 
um meia e um atacante. Os jogadores 
estão em forma, e jogaram no último 
final de semana, pelas Séries B e C.

Desta vez, a diretoria do Campi-
nense está guardando a sete chaves os 
nomes, para evitar o que ocorreu, no 
início da semana, quando vazou a notí-
cia sobre a contratação do lateral direi-
to Danilo Bahia, que depois de acertar 
tudo com o clube, e até confirmar em 
uma entrevista, foi sondado pelo Amé-
rica de Natal, e acabou indo para o clu-
be onde está o técnico Francisco Diá.

Dentro de campo, o técnico Paulo 
Moroni, enquanto aguarda a chegada 
dos reforços, segue corrigindo os er-
ros da equipe, e se preparando para 
o jogo de estreia no mata-mata, que 
será neste domingo, às 16 horas, no 
Estádio Amigão, em Campina Grande. 
O jogo da volta está programado para 
o domingo seguinte, dia 31 de julho, 
às 19 horas, em Ceará Mirim, no Rio 
Grande do Norte.

Problemas
Mas nem tudo são flores no 

Campinense. Os volantes Negretti e 
Fernando Pires apresentaram proble-
mas musculares, e praticamente estão 
vetados para o jogo de domingo. O 
lateral Danilo também está no Depar-
tamento Médico, mas esse não preo-
cupa, e deverá está recuperado para 
encarar o Globo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sousa dispensa elenco e já faz planos para 2017
Após a eliminação no Cam-

peonato Brasileiro da Série D, o 
Sousa dispensa os jogadores e já 
começa a fazer o planejamento 
para a próxima temporada. Em 
2017, o Dinossauro terá o calen-
dário cheio. No primeiro semes-
tre, terá o Campeonato Parai-
bano, e no segundo, outra vez o 
Campeonato Brasileiro da Série 
D. Se depender da vontade do 

presidente, Aldeone Abrantes, o 
trabalho para o próximo ano será 
uma sequência do atual, inclusi-
ve com a permanência do técnico 
Tazinho.

“Nós gostamos do trabalho 
de Tazinho. Tivemos pouco tempo 
para trabalhar, mas vimos que aos 
poucos o treinador foi implantan-
do a sua filosofia de trabalho, e o 
time crescendo. Por muito pouco 

não conseguimos a nossa classifi-
cação para a segunda fase da Série 
D. Há sim um interesse do Sousa 
pela permanência de boa parte do 
elenco, e inclusive do treinador”, 
disse o dirigente.

Tazinho ficou feliz com o de-
sejo do clube em contar com ele 
no próximo ano, mas no momento 
quer apenas descansar. “Passado 
este estresse todo do Campeonato 

Brasileiro, o momento agora é de 
descansar. Não quero decidir nada 
por enquanto. O Campeonato Pa-
raibano ainda está muito longe, e 
depois vamos analisar com calma 
o que é melhor para eu desem-
penhar o meu trabalho”, disse o 
treinador, que tem uma ligação de 
vários anos, como jogador, e agora 
também como técnico, com o CSP 
de João Pessoa. (IM)

APÓS ELIMINAÇÃO DA SÉRIE D

Passadas as emoções da Copa do 
Brasil, o Botafogo só terá esta sexta-fei-
ra para trabalhar pesado, pensando no 
jogo de domingo, às 19 horas, contra o 
Salgueiro, no início dos jogos de volta do 
Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem 
o dia foi de relaxamento para os jogado-
res que enfrentaram o Ceará. O jogo de 
domingo tem sabor de revanche, já que o 
time pernambucano venceu na primeira 
partida, disputada no Sertão pernambu-
cano.

Após a derrota para o Fortaleza, o 

Botafogo perdeu a liderança do Grupo 
A, e viu o ASA encostar, com o mesmo 
número de pontos, e o ABC, com 14 pon-
tos. Uma nova derrota do Belo, pode sig-
nificar terminar a rodada fora do G4. Por 
outro lado, se mantiver os cem por cen-
to de aproveitamento dentro de casa, 
o Belo pode até retomar à liderança da 
competição. Para isso, precisa vencer e 
torcer por um tropeço do Fortaleza, que 
vai enfrentar o River, fora de casa, neste 
sábado.

Para esta partida contra o Salguei-

ro, o técnico Itamar Schulle terá o retor-
no do lateral esquerdo Jefferson Recife, 
que não atuou na quarta-feira contra o 
Ceará, pela Copa do Brasil, porque esta-
va suspenso. Preocupado com o cansaço 
do elenco, depois de dois jogos difíceis 
na semana, em Fortaleza, Itamar prefere 
fazer uma atividade leve amanhã e de-
pois. “O momento é mais de recuperar os 
jogadores, para este jogo difícil contra o 
Salgueiro”, disse o treinador, que deverá 
fazer um treino fechado para a imprensa 
e a torcida, na tarde de amanhã. (IM)

Belo já treina para melhorar pontuação na Série C
DE OLHO NO SALGUEIRO-PE

Por enquanto, no Estádio Marizão, o Sousa não terá mais atividade este ano em partidas oficiais, no entanto as atenções estão voltadas para o próximo ano

FOTO: Divulgação

Raposa se reapresentou 
ontem e treinador Moroni 
pediu à diretoria do 
clube novos jogadores 
para compor elenco nos 
próximos dois jogos

FOTO: Marcos Lima



Estado discute organização dos 
Jogos Escolares da Juventude

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de julho de 2016

Evento ocorre em 
setembro e novembro 
na capital João Pessoa

Representantes de ór-
gãos da administração di-
reta e indireta do Governo 
do Estado participaram na 
última terça-feira de uma 
reunião na sede da Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel), 
onde discutiram a organi-
zação dos Jogos Escolares 
da Juventude 2016. O even-
to acontecerá nos meses de 
setembro e novembro, em 
João Pessoa.

“Cada órgão envolvido 
no comitê local e que esteve 
presente na reunião apre-
sentou a sua devida atribui-
ção, pois o evento, que é do 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), tem como organiza-

A duas semanas do início 
das competições da Olimpíada 
(as partidas de futebol femini-
no já serão realizadas em 3 de 
agosto), 1,7 milhão de ingres-
sos ainda estão à venda. Isso 
corresponde a 28% da carga 
total de entradas (6,1 milhão) 
disponibilizadas pelo Comitê 
Organizador Rio-2016.

No momento há modalida-
des e sessões com a venda inter-
rompida, mas a partir das 12h 
(de Brasília) de hoje, bilhetes 
para todos os esportes e ceri-
mônias de abertura e encerra-
mento voltarão a ser comercia-
lizados.

De acordo com o Comitê 
Rio-2016, a arrecadação com 
a venda de tíquetes já alcan-
çou 93% da meta estipulada. 
O órgão diz ter uma receita de 
R$ 978 milhões e o objetivo é 
chegar até R$1,045 bilhão até o 
término da competição, em 22 
de agosto.

“Percebemos que o ritmo 

1,7 milhão de ingressos ainda estão à venda para as Olimpíadas
JOGOS RIO 2016

de vendas está acelerando e a 
curva de procura e navegação 
em nosso site aumentando. O 
número arrecadado é satisfa-
tório”, afirmou a assessoria de 

imprensa do Comitê.
Quando anunciou como se-

ria a venda de ingressos para a 
Olimpíada, em janeiro do ano 
passado, o Comitê informou 

que seriam comercializadas 7,5 
milhões de entradas. Porém, 
com a conclusão das arenas 
temporárias, alocação de es-
paço para imprensa, perda de 

lugares em virtude de pontos 
cegos e até a não construção 
de arquibancadas - como as 
flutuantes do estádio de remo 
e canoagem - a meta não será 
cumprida.

O Comitê não informa 
quantos ingressos foram vendi-
dos para torcedores brasileiros 
e quanto para os turistas es-
trangeiros que visitarão o País.

Há quatro anos, na Olim-
píada de Londres, um total de 
8,5 milhões de ingressos foram 
colocados à venda e 8,2 milhões 
foram comercializados.

As compras podem ser fei-
tas pelo site www.rio2016.com/
ingressos ou em bilheterias es-
palhadas pelo Rio de Janeiro e 
cidades-sede do futebol.

Nas compras feitas pelo 
site, o único método de paga-
mento é com cartão de crédito 
ou débito Visa. Nas bilheterias, 
é possível pagar com dinheiro. 
A compra pode ser parcelada 
em até três vezes.

Comitê Organizador dos Jogos no Rio de Janeiro volta a colocar hoje os ingressos à disposição dos interessados

dor o Governo do Estado. É 
preciso do empenho de cada 
um para que os Jogos possam 
transcorrer com sucesso”, 
disse o secretário executivo 
da Sejel, José Marco.

José Marco ainda pon-
tuou que a contribuição do 
evento vai além da área es-
portiva. “Serão quase 30 mil 
diárias nos hotéis, o que mo-
vimentará a cidade durante 
20 dias nas etapas de 12 a 14 
anos, em setembro e de 15 a 
17 no mês de novembro. Será 
uma grande festa do esporte 
e que a Paraíba será privile-
giada de sediar, em um único 
ano, as duas categorias”, con-
cluiu.

João Pessoa já sediou a 
competição em 2007, 2008, 
2011 e 2014, além das duas 
etapas que acontecerão ago-
ra, em 2016.

A reunião contou com 
representantes da 

administração direta 
e indireta

A equipe do Mil Réis, de 
Itaporanga, ainda comemora 
o título conquistado na fase 
regional da Copa Paraíba 
de Futebol Raimundo Braga 
Sub-15, promovido pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer. A equipe ven-
ceu por 2 a 1, na cobrança de 
pênaltis, o time do Atlético 
de Ibiara. Com o resultado, 

o Mil Réis vai disputar a par-
tir de agora o título estadual 
com campeões de outras 13 
regionais de ensino,

A diretoria do Mil Réis 
parabenizou muito seus joga-
dores que, com determinação 
e bastante seriedade, mostra-
ram em campo que o futebol 
de base daquela região vem 
crescendo nos últimos anos. 
“O verdadeiro campeão é 
aquele que acredita na vitó-
ria”, diz uma das mensagens 
enviada aos jogadores pela 

diretoria do Mil Réis.
O time campeão já está 

de volta as atividades para as 
disputas da etapa estadual. 
A diretoria do Mil Réis infor-
mou que os atletas sonham 
alto e o objetivo é conquistar 
também a etapa estadual da 
Copa Paraíba Sub-15. “O ver-
dadeiro campeão comemora 
a sua vitória, nunca a derro-
ta do seu adversário”, afirma 
a diretoria do clube, numa 
forma de incentivo aos seus 
jogadores.

Mil Réis comemora título regional 
da Copa Paraíba Sub-15 de Futebol

ITAPORANGA

Uma inscrição que varia 
entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e 
uma premiação em dinheiro 
não divulgada e guardada sob 
sete chaves. Este são os requi-
sitos adotados pela Secretaria 
de Esportes da capital para os 
interessados em participar da 
Copa João Pessoa de Bicicros, 
programada para o próximo 
dia 31 e que na última terça-
feira teve suas inscrições aber-
tas ao público.

As disputas estão pro-
gramadas para ocorrer na 
pista dedicada a modalidade, 
no bairro de Mangabeira, e, 
de acordo com a organização 
da prova, as inscrições estão 
sendo feitas pela site oficial da 
competição e podem ser reali-
zadas até as 11h do dia do tor-
neio. Os valores cobrados se-
rão de R$ 30 para a categoria 
expert, R$ 50 para a elite mas-
ter e R$ 60 para a elite men. 

Os três primeiros colo-
cados de cada categoria vão 
receber uma premiação em 
dinheiro, mas o valor só deve 
ser estipulado após o encer-
ramento das inscrições. Ain-
da conforme a organização, 
a ideia é promover a integra-
ção dos atletas através da do 
esporte. Além disto, os orga-
nizadores querem divulgar 
o bicicross e revelar novos 
talentos. (ML)

PMJP cobra inscrição de R$ 60, 
mas não divulga valor da premiação

COPA JP DE BICICROS
As inscrições para a competição estão abertas, no entanto os pilotos continuam com dúvidas

A Escolinha 
de Futebol 
de Base do 
Mil Réis se 
prepara agora 
para a etapa 
estadual

FOTOS: Secom-PB/Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Atlético-PR recebe o Chapecó
COPA DO BRASIL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de julho de 2016

Equipes se reencontram 
em menos de uma semana 
após jogo suspenso

FotoS: Divulgação

O Atlético-PR vai reen-
contrar a Chapecoense após 
um “longo” empate sem gols 
pelo Campeonato Brasileiro 
- o jogo teve que ser inter-
rompido na noite da última 
quarta-feira, com o segundo 
tempo sendo realizado na 
tarde da última quinta, por 
conta da forte neblina no in-
terior catarinense.

Agora, os times vão jogar 
pela terceira fase da Copa do 
Brasil. A partida de ida será 
hoje, às 21h (horário de Bra-
sília), na Arena da Baixada. 
O  duelo de volta, na próxima 
quarta-feira, às 19h30, na 
Arena Condá, em Chapecó.

O zagueiro Thiago Hele-
no, titular no primeiro duelo 
e opção para hoje, pede mui-
ta calma ao time. Vale lem-
brar que, na Copa do Brasil, 
o gol como visitante é crité-
rio de desempate. Portanto, 
sair com a defesa intacta é 
um passo importante para a 
classificação

“A gente tem que ganhar 
dentro de casa. Tivemos um 
jogo difícil (empate por 1 a 1 
com o Vitória, no último do-
mingo), mas agora já muda 
a chavinha. A gente vai para 
um jogo decisivo, em que 
tem que dar a vida. Um jogo 
muito difícil também, em que 
tem que ter muita paciência. 
É trabalhar em cima dos er-
ros que tivemos e levar para 

o próximo jogo “, falou após o 
jogo de domingo.

O Atlético-PR defende 
uma invencibilidade em casa 
(são 10 vitórias e dois em-
pates nos últimos 12 jogos), 

mas vem de um empate com 
o Vitória no último confron-
to. Para evitar um novo tro-
peço, Thiago Heleno diz que 
o Furacão precisa corrigir 
“muita coisa”.

Paulo Henrique Ganso 
já está na Espanha para ini-
ciar sua primeira passagem 
pelo futebol europeu. O meia 
brasileiro desembarcou na 
manhã de ontem em Sevilha, 
antes de passar por exames 
médicos e assinar contrato 
com seu novo clube, que re-
gistrou a chegada através de 
suas redes sociais. Ele foi re-
cepcionado pelo diretor es-
portivo Monchi.

Ganso chega a Sevilha 
quatro dias depois de se 
despedir do elenco tricolor, 
demonstrando emoção. A 
venda do meia para o clube 
espanhol foi selada pelo São 
Paulo no último sábado, por 
€ 9,5 milhões (R$ 34,4 mi-
lhões) - sendo € 4,5 milhões 
(R$ 16,3 milhões) para o 
clube paulista, que pode au-
mentar sua fatia para € 5,75 
milhões (R$ 20,8 milhões) de 

Ganso já faz exames em seu 10 

clube fora do futebol brasileiro

SEVILHA O Corinthians enfrenta 
pela primeira vez, no próximo 
sábado, contra o Figueirense, 
uma fase nova neste Campeona-
to Brasileiro: a vida sem Fagner. 
O camisa 23 atuou por 90 mi-
nutos de forma consecutiva nos 
últimos 18 jogos da equipe, mas 
cumprirá suspensão automáti-
ca após levar o terceiro cartão 
amarelo contra o São Paulo.

Depois de um início difícil 
com o uniforme alvinegro, o la-
teral direito assumiu a posição 
e passou a ser titular incontes-
tável. Foi uma das peças funda-
mentais da equipe na conquista 
do Brasileirão no ano passado, 
sob o comando de Tite, e chegou 
até a estar na lista dos pré-con-
vocados por Dunga para a Copa 
América.

Sua fase é tão boa que o 
Corinthians tem dificuldades 
para encontrar substitutos à 
altura. Não à toa, teme o futuro 
da equipe sem o jogador. Não 
só na partida deste sábado, pelo 
Brasileirão, mas para o restan-
te da temporada com uma não 
descartada saída do atleta para 
o mercado internacional e even-
tuais desfalques por uma possí-
vel convocação para a Seleção 

Corinthians não terá lateral Fagner 
na partida contra o Figueirense-SC

NO SÁBADO

acordo com o desempenho 
do jogador. Caso seja apro-
vado em todos os exames, 
Ganso assinará contrato de 
cinco anos com a equipe es-
panhola, que o contrata após 

um pedido pessoal do técni-
co Jorge Sampaoli, que inicia-
rá sua primeira temporada à 
frente do time. O Sevilla será 
o primeiro clube do meia 
fora do futebol brasileiro.

Na Espanha, Paulo Henrique Ganso foi recebido por Monchi

Emprestado pelo Fluminense, Marlon já treina no Barcelona
Emprestado pelo Flu-

minense até julho de 2017 
e com opção de compra fi-
xada em seis milhões de eu-
ros (mais de R$ 20 milhões), 
o jovem Marlon integrou o 
primeiro treino da pré-tem-
porada do Barcelona ontem, 
com direito a duelo com o as-
tro uruguaio Luis Suárez.

O zagueiro brasileiro, de 
20 anos, foi um dos 22 atle-
tas presentes na atividade 
comandada por Luis Enri-
que, que conta com apenas 
nove jogadores do elenco 

principal. Marlon é um dos 
13 nomes do Barcelona B 
que estão integrando a pri-
meira equipe até todas as 
reapresentações.

Até o momento, já se 
reapresentaram Luis Suárez, 
Aleix Vidal, Mathieu, Denis 
Suárez, Adriano, Masip, Ser-
gi Roberto, Munir y Samper. 
Lionel Messi ainda goza de 
folga em virtude da Copa 
América Centenário, assim 
como os jogadores que parti-
ciparam da Eurocopa.

O brasileiro Neymar, 

assim como o compatrio-
ta Rafinha Alcântara, será 
o último a se reapresentar 
em virtude da disputa do 
torneio de futebol dos Jogos 
Olímpicos do Rio 2016.

Os jovens que são do 
Barça B e estiveram ao lado 
de Marlon nessa quarta fo-
ram: José Suárez, Martínez, 
Borja López, Nili, Carbonell, 
Gumbau, Aleñà, Perea, Alfa-
ro, Abeledo, Cámara e Cardo-
na. Nos 15 minutos do treino 
abertos para a imprensa, os 
jogadores foram divididos 

em dois grupos para a tradi-
cional roda de bobinho. Do 
lado onde estavam os atletas 
do time principal, chamou a 
atenção o número de vezes 
que Suárez acabou ficando 
como “bobo”.

O Barcelona segue com 
os trabalhos até domingo. Na 
segunda-feira, o elenco viaja 
para a Inglaterra, onde con-
tinua os treinamentos em St. 
George’s Park para o amis-
toso contra o Celtic-ESC, em 
Dublin, na Irlanda, dia 30 de 
julho.

NA EQUIPE TITULAR

Brasileira. Essa será a primeira 
vez que o time joga sem Fagner 
desde a saída de Edílson. Na 
época treinador do Corinthians, 
Tite tentou impedir a saída do 
então reserva para o Grêmio, 
mas ouviu de seus superiores 
que o investimento não valeria 
a pena.

A diretoria alvinegra já 
tentou se precaver. Fez propos-
tas para contratar, Gilberto, da 
Fiorentina, e não teve suces-
so. Estudou a contratação de 
Eduardo, do Atlético-PR, mas 
se espantou com os números 

envolvidos. Pensou na vinda de 
Otálvaro, do Santa Fé, mas não 
conseguiu concretizar o negó-
cio. No sábado, a solução será 
Léo Príncipe, atleta da base que 
nunca atuou como titular entre 
os profissionais.

Príncipe, inclusive, teve 
chances de treinar entre os pro-
fissionais. Ele foi a solução en-
contrada pela diretoria para o 
pedido de Tite por mais nomes 
na lateral direita. Não conse-
guiu agradar o treinador e viu 
Willians e Maycon serem impro-
visados na posição em treinos.

Fagner vai cumprir suspensão automática por receber o amarelo

Brasileiro 
Marlon em duelo 

com Suárez no 
treino de ontem

Uma revanche anunciada na qual as equipes até o momento não sofreram gols nas partidas em que se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão (Série A)
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Convocação foi feita 
pela CPB e Brasil terá 
278 atletas no Rio

PB tem 11 na seleção paralímpica
RUMO AO PÓDIO

Onze paraibanos tiveram seus 
nomes confirmados na última ter-
ça-feira, pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), na delegação bra-
sileira que representará o País nos 
Jogos Paralímpicos 2016. As dispu-
tas ocorrerão entre os dias 7 e 18 
de setembro, no Rio de Janeiro. São 
sete atletas e quatro técnicos que 
ajudarão o Brasil a conquistar di-
versos lugares no pódio, no maior 
evento do paradesporto do planeta. 
Mais de 4 mil atletas de 176 países 
são esperados para a disputa de 
528 medalhas.

Na modalidade de atletismo, 
Cícero Valdiran Lins Nobre (lan-
çamento de dardo) e Petrúcio Fer-
reira dos Santos (100m e 200m) 
foram os convocados pelo CPB. No 
Futebol de 5, a Paraíba conseguiu 
emplacar na Seleção Brasileira dos 
Jogos Paralímpicos os atletas Da-
mião Robson Souza Ramos, Severi-
no Gabriel da Silva, Luan de Lacer-
da Gonçalves e os treinadores Fábio 
Luiz Ribeiro de Vasconcelos e Josi-
naldo Costa Souza.

No goalball feminino, a Paraíba 
estará representada nos Jogos Pa-
ralímpicos 2016 com os treinado-
res Dailton Freitas do Nascimento 
e Jonatas Silva da Cunha Castro. A 
Paraíba terá também dois repre-
sentantes no goalball masculino, 
que são os atletas José Roberto Fer-
reira de Oliveira e Romário Diego 
Marques.

O Brasil terá 278 atletas nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016, o que 
significa a maior delegação que já 
representou o País em uma Para-
limpíada. O evento que revelou os 
nomes dos escolhidos aconteceu no 
recém-inaugurado Centro de Trei-
namento Paralímpico Brasileiro, 

em São Paulo (SP) e contou com a 
presença dos novos Embaixadores 
Paralímpicos, os atores Cleo Pires e 
Paulo Vilhena e o empresário José 
Victor Oliva.

Pela primeira vez na história, o 
País terá representantes em todas 
as 22 modalidades que compõem o 
programa dos Jogos Paralímpicos. 
Ao todo, serão 181 homens e 97 

mulheres com a tarefa de atingir a 
meta de ficar entre os cinco melho-
res no quadro geral de medalhas. 
O objetivo foi estabelecido após a 
sétima posição nos Jogos de Lon-
dres-2012 (21 medalhas de ouro, 
14 de prata e oito de bronze – 43 no 
total).

Os 278 atletas paralímpicos 
contarão com o melhor elenco de 
apoio possível e estarão acompa-
nhados de 16 atletas-guia (atletis-
mo), três calheiros (bocha) e mais 
dois goleiros (Futebol de 5). Serão 
ainda auxiliados por 195 oficiais 
técnicos, que completam as 494 
pessoas que compõem a delegação 
do Brasil na Vila dos Atletas, no Rio.

O estado com o maior número 
de representantes é São Paulo. Es-
colhido para ser o local do CT Para-
límpico Brasileiro, o maior legado 
material dos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016, São Paulo contará com 

75 atletas na Paralimpíada. É se-
guido pelo Rio de Janeiro, com 33, 
e pelo Paraná, que enviará 20 re-
presentantes à Cidade Maravilhosa. 
São Paulo e Rio de Janeiro dão ao 
Sudeste a maioria entre os convo-
cados, com 128. Todas as regiões 
estarão representadas: Norte (17), 
Nordeste (53), Centro-Oeste (39) e 
Sul (41).

O grupo selecionado pela di-

reção técnica do CPB tem diversas 
conquistas no currículo. Grandes 
medalhistas paralímpicos, como 
Daniel Dias, Clodoaldo Silva, Andre 
Brasil (natação), Terezinha Guilher-
mina e Yohansson do Nascimento 
(atletismo) estão na lista. Ao todo, 
são 44 atletas de 11 modalidades 
distintas que já subiram ao pódio 
em Paralimpíadas e tentarão repe-
tir a conquista no Rio de Janeiro.

Convocação foi feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com a presença de vários atletas; Luan Lacerda (na foto em detalhe) foi um dos relacionados

Fábio Luiz (técnico Futebol de 5), 
Petrúcio, atletismo, confirmados

Cícero Valdiran, no lançamento do dardo, esperança de pódio José Roberto e Romário Diego (abaixo), estão na delegação

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 4071/2014 - PROC. Nº 14-7150 – 
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário= IT: 3.465.000,00 = NE: 06=L AT: VÁRZEA NOVA 
– Município: SANTA RITA- UF:PB - Processo: 2016-004610/TEC/LI-4969.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 3487/2014 - PROC. Nº 14-6437 – 
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário = IT: 33.334.178,13 = AC: 48.621,0 m² =NE: 
20=L/ AT: SÃO BENTO – Município: SÃO BENTO- UF:PB - Processo: 2016-004611/TEC/LI-4970.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação N° 3790/2014 - PROC. Nº 2014-2823 – 
Operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Massaranduba= IT: 2.000.000,00 = 
AC: 579 m² =NE:05=L/AT: MASSARANDUBA – Município: MASSARANDUBA- UF:PB - Processo: 
2016-004622/TEC/LO-2675.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 77/2014 - PROC. Nº 2013-7854 – Implan-
tação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Baraúna= IT: 1.068.720,00 = AC: 900 m² 
=NE: 04=L/AT: BARAÚNA – Município: BARAÚNA- UF:PB - Processo: 2016-004623/TEC/LI-4973.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1667/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema Adutor de água bruta por recalque 
de montagem rápida com 8,56 de extensão e captação no açude de Capoeira para reforço no 
Sistema de Abastecimento do Município de Mãe d´agua e dos distritos de Santa Maria Goreth e 
Vila Capoeira, com vazão de 6,5 l/s.Na(o) MÃE D´ÁGUA, DISTRITOS DE SANTA MARIA GORETH 
E VILA CAPOEIRA- Município: - UF: PB: Processo: 2016-003943/TEC/LI-4918.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1686/2016 em João Pessoa, 15 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da ampliação do sistema de abastecimento de 
água da Grande João Pessoa, com o canal de aproximação para a água bruta com TAUs, stand 
Pipe e a duplicação da estação de tratamento de água, no Conde.  Na(o) JOÃO PESSOA-CONDE 
E ALHANDRA- Município: - UF: PB: Processo: 2016-000110/TEC/LO-1393

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1687/2016 em João Pessoa, 15 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliaçãodo Sistema de esgotamento Sanitário do Polo Turístico do 
Cabo Branco, em João Pessoa-PB, com construção de Estação Elevatória I com respectivo emissário 
de recalque I, Estação Elevatória II, com respectivo emissário de recalque II, Estação Elevatória 
III, com respectivo emissário de recalque III.  Na(o) POLO TURÍSTICO CABO BRANCO- CABO 
BRANCO- Município: João Pessoa - UF: PB: Processo: 2016-002019/TEC/LI-4750.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1682/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário 
da cidade de João Pessoa, no bairro Cruz das Armas, com rede coletora, estações elevatórias de 
esgotos, emissários de recalque e ligações domiciliares de esgoto.  Na(o) BAIRRO DE CRUZ DAS 
ARMAS- Município: JOÃO PESSOA  - UF: PB: Processo: 2016-003358/TEC/LO-2277.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1681/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do sistema de Esgotamentoem toda a zona 
urbana da Cidade de Belém do Brejo do Cruz-PB.  Na(o)  EM TODA A CIDADE- Município: BELÉM 
DO BREJO DO CRUZ  - UF: PB: Processo: 2016-002955/TEC/LI-4824.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1680/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação do sistema de Esgotamento Sanitário em toda a zona 
urbana da Cidade de Cabaceiras -PB.  Na(o) EM TODA A CIDADE- Município: CABACEIRAS- UF: 
PB: Processo: 2016-002953/TEC/LI-4823.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1665/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água contemplando Captação no 
Rio Piancó, adutora de água bruta com 10.625m e de água tratada, Estações Elevatórias de água 
bruta e água tratada – EEAT, Reservatórios, Rede de distribuição, ligações Domiciliares e Estação 
de Tratamento de água – ETA, tipo convencional com vazão de 11,6 m³/h.Na(o) CAJAZEIRINHAS 
E DISTRITO DE BARRENTO- Município: CAJAZEIRINHAS - UF: PB: Processo: 2016-003810/
TEC/LO-2408.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1663/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água contemplando captação no Açude 
Cachoeira dos Alves; 175,00 m de adutora de água bruta; Estação de Tratamento de Água – ETA; 
Estações Elevatória (EE1e EE2); 8.647 m de adutora de água tratada; 02 reservatórios (R1 e R2); 
ligações domiciliares e rede de distribuição..  Na(o) NA CIDADE- Município: ITAPORANGA- UF: 
PB: Processo: 2016-003808/TEC/L0-2406.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1662/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Adutor de Água bruta de montagem 
rápida(EMERGENCIAL) com 15,51 km de extensão e captação no Açude de Vazantes para reforço 
no Sistema de Abastecimento dos municípios de Diamante e Boa Ventura, com vazão de 14,53 l/s. 
Na(o) DIAMANTE E BOA VENTURA- Município: - UF: PB: Processo: 2016-003950/TEC/LI-4921.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1661/2016 em João Pessoa, 14 de Julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Adutor de Água bruta por gravidade, de 
montagem rápida (EMERGENCIAL), para captação no Açude Saco, extensão de 31.200m, para 
reforço no Sistema de Abastecimento dos Municípios de Itaporanga, Nova Olinda e Pedra Branca, 
com vazão de 48,38 l/s. Na(o) ITAPORANGA, NOVA OLINDA E PEDRA BRANCA Município: - UF: 
PB: Processo: 2016-003935/TEC/LI-4914.

CONSTRUTORA PADRÃO LTDA - CNPJ Nº 11.505.953/0001-28. Torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
Nº 203/2016, para Construção de um imóvel residencial multifamiliar, com sistema de tratamento 
de esgoto: tanque séptico e vala de infiltração, situado na Rua Manoel Nóbrega Filho, Quadra 14, 
Lote 08, Loteamento Bella Vista II, Cabedelo – PB.

Thamara Cavalcanti Silva torna público que requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a 
Licença Prévia e Instalação para atividade de construção de Bar e Restaurante situado na Avenida 
Governador  Argemiro de Figueiredo, nº135, Bessa, CEP 58037-030, João Pessoa-PB.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1145-93, torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 204/2015 
para a atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros 
Alimentícios – Supermercado, situado na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 600 – Bairro 
Aeroclube- João Pessoa CEP -50.037-000.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação N.º 1461/2016 em João Pessoa, 22 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Reforma e Ampliação da Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde – João Pessoa - PB 
Na(o) – AVENIDA DOM PEDRO II – Nº 1826 - TORRE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Pro-
cesso: 2016-003303/TEC/LI-4861.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1693/2016, em João Pessoa, 18 de julho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Braga. Na(o) – COMUNIDADE BRAGA – ZONA RURAL 
Município: MONTE HOREBE -UF:PB. Processo: 2016-000839/TEC/LI-4660

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1694/2016, em João Pessoa, 18 de julho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Chapada. Na(o) – COMUNIDADE CHAPADA Município: 
MONTE HOREBE -UF:PB. Processo: 2016-000840/TEC/LI-4661

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1692/2016, em João Pessoa, 18 de julho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Serrinha. Na(o) – COMUNIDADE SERRINHA – ZONA 
RURAL Município: MONTE HOREBE -UF:PB. Processo: 2016-000814/TEC/LI-4653

LENEIDE FERNANDES MAIA, CPF : 133.238.814-00 torna público que recebeu da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
nº 209/2016, para CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR – DOTADO DE TANQUE 
SÉPTICO E VALAS DE INFILTRAÇÃO – ARÉA CONSTRUÍDA 889,40m². Situado à LOTEAMENTO 
PRAIA DO POÇO, QD 3B, LT 18 A, JACARÉ – CABEDELO/PB, comforme processo nº 2015.000536

JOSÉ GUEDES SOBRINHO – CNPJ/CPF Nº 181.379.034-53. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1535/2016 
em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um 
edifício com 06(seis) apartamentos e sistema de esgotamento sanitário. Na(o) -  RUA JOÃO CASTOR 
DE SENA – CAMALAU  Município: CABEDELO – UF: PB.  Processo: 2016-002498/TEC/LI-4786. 

Plantas da Caatinga combatem 
praga e doença em cultivo agrícola 

0 Pesquisador Alexan-
dre Gomes realiza expe-
rimento com bactérias A 
pesquisa investigou a ativi-
dade dos extratos de 12 es-
pécies de plantas buscando 
encontrar atividades bioa-
tivas contra quatro tipos 
de bactérias A agricultura 
brasileira tem alcançado 
inúmeros avanços nos úl-
timos anos, ampliando sua 
produção e diversidade de 
culturas. Contudo, a inci-
dência de pragas e doenças 
nos cultivos agrícolas ainda 
é responsável por enormes 
perdas produtivas e, conse-
quentemente, econômicas.

O Núcleo de Biopros-
pecção e Conservação da 
Caatinga (NBioCaat), rede 
de pesquisadores articu-
lada pelo Instituto Nacio-
nal do Semiárido (Insa/
MCTIC) e Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPE) vem desenvolven-
do pesquisas na área de 
biopesticidas em busca de 
alternativas para este pro-
blema. Em estudo recente, 
foi avaliado o potencial de 
extratos de plantas para 
atividade contra micro- 
organismos fitopatogêni-
cos (que causam doenças 
em vegetais). 

Os micro-organismos 
fitopatogênicos ocorrem 
em todas as partes do 
mundo, nas mais diver-
sas culturas, em sistemas 
naturais ou manejados, e 
podem alterar a estrutu-
ra e o funcionamento dos 
ecossistemas. Além disso, 
constituem um dos princi-
pais fatores responsáveis 
por reduções de produção 
e podem colocar em ris-
co a sustentabilidade do 
agroecossistema. 

Em publicação da Em-
brapa “Impactos das mu-
danças climáticas sobre 
doenças de importantes 
culturas no Brasil” é esti-
mado que doenças, pragas 
e plantas invasoras inter-
ferem ou destroem a pro-

dução entre 31% e 42% de 
todas as culturas no mun-
do. Sendo calculado cerca 
de 220 bilhões de dólares 
de perdas anualmente no 
mundo. O trabalho inves-
tigou a atividade dos ex-
tratos de 12 espécies de 
plantas, coletados no Par-
que Nacional do Catimbau 
(PNC) e na Reserva de Flo-
resta Urbana Mata de Ca-
maçari (RFUMC), no Esta-
do do Pernambuco.

 Foram realizados tes-
tes com 4 tipos de bac-
térias que causam doen-
ças em uma variedade de 
culturas, causando con-
siderável perdas na pro-
dutividade e qualidade. 
Foram testadas Acidovo-
rax citrulli (Mancha-a-
quosa); Pectobacterium 
carotovorum (Canela-Pre-
ta); Ralstonia solanacea-
rum (murcha bacteriana); 
e Xanthomonas campes-
tris pv.campestris (cancro 
do tomate). 

O estudo comprovou 
que entre as espécies es-
tudadas, o angico (Ana-
denanthera colubrina), a 
cutia (Eugenia brejoen-
sis), a xanana (Turnera 
cearenses) e chocalho 
(Crotalaria holosericea) 
obtiveram os melhores 
resultados e conseguiram 
matar até 85% das bacté-
rias fitopatogênicas. 

O pesquisador do Insa, 
Alexandre Gomes, afirma 
que os resultados são sa-
tisfatórios e estimulam a 
continuar com as pesqui-
sas. Estes extratos podem 
ser utilizados diretamente 
para desenvolver eficazes 
bactericidas naturais e, 
desse modo, controlar di-
versas doenças e evitar o 
uso de agrotóxicos sinté-
ticos. “Os próximos passos 
são assegurar a toxicidade 
seletiva desses extratos, ou 
seja, garantir que os extra-
tos só causam danos aos 
micro-organismos”, relata.

Uma Unidade Móvel montada 
em frente à Secretaria de Saúde de 
Cabedelo (Sescab) vem oferecendo 
serviços gratuitos de ortodontia à 
população. O Odontosesc é um pro-
jeto realizado em parceria com a 
Fecomércio, e ficará disponível até 
o mês de dezembro de 2016, de se-
gunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

No local, a população vai ter 
acesso a orientações e atendimento 
odontológico nos procedimentos 
de obturações, extrações, perio-
dontia, aplicação de flúor e resina. 
“Com essa parceria com a Feco-

mércio, os cabedelenses recebem 
gratuitamente mais uma opção de 
atendimento odontológico de qua-
lidade, a exemplo do que já dispo-
mos em nossas Unidades de Saúde 
da Família (USF). A ação se esten-
derá até dezembro e muito contri-
buirá para a melhoria da saúde das 
famílias”, destacou o secretário da 
Saúde, Jairo Gama.

Neste mês de julho, a Unidade 
Móvel deve atender 150 usuários. 
Na sequência, outros interessados 
serão admitidos tão logo sejam fi-
nalizados os tratamentos de cada 

paciente. A medida visa evitar filas 
de espera e o necessário controle 
do atendimento. “Convidamos a 
população cabedelense para vir co-
nhecer essa ação, e receber nosso 
atendimento de segunda à sexta, 
das 8h às 14h. Para tanto, pedimos 
que tragam o cartão SUS e a identi-
dade. Já para os comerciários, é ne-
cessária a apresentação da Carteira 
do Comércio atualizada”, explica a 
coordenadora do Odontosesc, Val-
quíria Soares. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (83) 
3250.3141.

População tem serviço gratuito
atendimento odontolóGico em cabedelo

FOTO: Prefeitura de Cabedelo

Profisisonais do Odontosesc vão oferecer os serviços até dezembro em obturações, extrações, periodontia e aplicação de flúor

O Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa), unidade de pesqui-
sa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações, está realizando 
estudos para desenvolver 
um medicamento alterna-
tivo para combater a leish-
maniose a partir de extratos 
das flores e folhas de uma 

planta aromática conheci-
da como catinga-de-mulata 
(Tanacetum vulgare), muito 
comum na região Amazô-
nica. O objetivo é desenvol-
ver um medicamento mais 
eficaz e com menos efeitos 
colaterais, como insuficiên-
cia renal, hipotensão e hi-
popotassemia. As pesquisas 
começaram com um levan-

tamento das plantas com ati-
vidades antileishmania e, no 
caso da catinga-de-mulata, 
os resultados se revelaram 
promissores. “Nosso grupo 
de pesquisa vem rastreando 
substâncias com atividades 
leishmanicida com produtos 
sintéticos, semissintéticos e 
naturais. E os estudos com a 
catinga-de-mulata começa-

ram há um ano e meio”, disse 
a líder do grupo de pesquisa 
do Laboratório de Chagas e 
Leishmaniose, a bióloga An-
tonia Maria Ramos Franco. 
Os estudos foram realizados 
pelo aluno do curso de Far-
mácia Bruno Bezerra Jensen, 
que participa do Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica do Inpa. 

Pesquisa contra leishmaniose avança
medicamento alteRnatiVo



Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040217
Responsavel.: MARCELO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 038987954-11
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.207,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040376
Responsavel.: MARCELO MONTE DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 960211443-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.359,47
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041598
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 
CAVAL
CPF/CNPJ....: 298772884-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.886,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040616
Responsavel.: MARIA ELAYNE REINALDO DA SILVA 
0604
CPF/CNPJ....: 023938503/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,92
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041712
Responsavel.: MARIA ERIKA SILVESTE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 069365294-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             83,45
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041661
Responsavel.: MARIA LUCIA MATOS ROSA
CPF/CNPJ....: 212897005-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.836,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040284
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 028639494-46
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.094,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040094
Responsavel.: MARIO FERNANDO GUERRA FILHO
CPF/CNPJ....: 035298924-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.589,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039851
Responsavel.: MILTON FERREIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 086749904-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.166,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040143
Responsavel.: OSWALDO FARIAS DE VASCONCELLOS
CPF/CNPJ....: 054733034-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.606,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039877
Responsavel.: PEDRO SANTOS DANTAS
CPF/CNPJ....: 003616132-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.423,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040606
Responsavel.: PETRONIO RODRIGUES LEITAO
CPF/CNPJ....: 603367904-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.479,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040555
Responsavel.: ROMULO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 084772174-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.992,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039804
Responsavel.: RODRIGO MONTEIRO LIMA
CPF/CNPJ....: 017515084-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.521,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040379
Responsavel.: SIMONE SOARES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 781310224-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.559,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039980
Responsavel.: TATIANA MELLO DA ROCHA GUERRA
CPF/CNPJ....: 054951174-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.762,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039916
Responsavel.: TEREZA CRISTINA DA NOBREGA LYRA
CPF/CNPJ....: 250953314-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.512,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040078
Responsavel.: TERLUCIO BELMONT CRUZ
CPF/CNPJ....: 498871574-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.771,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039765
Responsavel.: VALDENICE DE SALES PAIVA TRI-
GUEIRO
CPF/CNPJ....: 132231944-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.186,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040551
Responsavel.: WALDSON DE OLIVEIRA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 726340304-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.114,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039769
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,  21/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADIL DANTAS ALVES
CPF/CNPJ....: 729029224-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.230,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039781
Responsavel.: ANA LUCIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 043087494-41
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.667,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040035
Responsavel.: ANIELY VENANCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 079453194-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.369,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040723
Responsavel.: APARECIDA DE FATIMA UCHOA 
RANGEL
CPF/CNPJ....: 203570104-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.484,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040719
Responsavel.: CEDINF
CPF/CNPJ....: 006079108/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041486
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041745
Responsavel.: DIEGO RAPHAEL GONCALVES
CPF/CNPJ....: 056019034-41
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.683,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040277
Responsavel.: DIRCIO SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 049319794-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.098,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039888
Responsavel.: ELADIO CAMPOS DE MELO
CPF/CNPJ....: 005984374-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.368,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040400
Responsavel.: ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS 
AMORIM
CPF/CNPJ....: 033621384/1746-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            940,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041505
Responsavel.: EUVANES RODRIGUES BARBOSA 
DE LIMA
CPF/CNPJ....: 022458977/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.142,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041737
Responsavel.: FABIO DA CRUZ SILVA
CPF/CNPJ....: 029348444-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.146,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040394
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 017801134-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.889,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040599
Responsavel.: GUSTAVO DE SOUZA ARAO
CPF/CNPJ....: 048346344-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.321,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040183
Responsavel.: GUSTAVO DE SOUZA ARAO
CPF/CNPJ....: 048346344-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.472,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040247
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 024867498/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.188,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041531
Responsavel.: JANAINA BEZERRA DE ALCANTARA 
PAIVA
CPF/CNPJ....: 031567264-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.069,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040162
Responsavel.: JOSE ANTONIO DA PAIXAO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 011113845-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.554,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040666
Responsavel.: JOSE LUIZ CAVALCANTI FILHO
CPF/CNPJ....: 086256779-32
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.476,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040497
Responsavel.: JOSELENE BARBOSA BENDITO
CPF/CNPJ....: 768383664-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.978,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040362
Responsavel.: LUIS ALVES
CPF/CNPJ....: 389911950-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.742,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040303
Responsavel.: MARCELO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 038987954-11
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.369,67

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

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de julho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

PEDROSA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME, com sede na Rua Olívio Pinto, nº 178, Jardim 
Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.037-633, CNPJ/MF 22.202.197/0001-84, torna publico que 
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, LP nº 082/2016, 
para construção(reforma) de um empreendimento comercial situado na Rua Olívio Pinto, nº 178, no 
bairro de Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CEP 58.037-633 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - S R P Nº 010/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que re-
alizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
ITABAIANA, no dia 11 de AGOSTO de 2016 as 11h00min. Objetivo: Aquisição de medicamentos 
destinados ao abastecimento da Farmácia Básica do Município. Maiores informações e aquisição 
do edital completo na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – CENTRO – 58.360-000 – Itabaiana/
PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA, 19 de JULHO de 2016.
FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – S R P Nº: 009/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo Exclusivo para empresas enquadradas como ME e EPP em sessão pública no 
dia 11 de Agosto de 2016 as 10h00min, tendo como objeto: Contratação de empresa para confecção 
de óculos corretivos relacionados a refração destinados aos alunos matriculados na rede municipal. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, na Rua 
Presidente João Pessoa, 422/430- Centro – ITABAIANA/PB, no horário de expediente normal de 
08h00min as 12h00min.

ITABAIANA 19 de Julho de 2016.
FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS 
PROFESSORES DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
- EJA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS MECÂNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 02 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS - PSICOTROPICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE DESISTÊNCIA/DISTRATO E SUBSTITUIÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, comunica que o beneficiário abaixo relacionado 

inserido no PSH – Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, mantido pela Lei n° 
10.998, de 15 de novembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n° 5.247, de 19 de outubro de 
2004 e Portarias Interministeriais n.°s 335, 611 e 580, de 29 de setembro de 2005, 28 de novembro 
de 2006 e 25 de Novembro de 2008, respectivamente, dos Ministérios de Estado da Fazenda e das 
Cidades, conforme manifestação de vontade expressa em desistência formal e distrato do contrato 
firmado com este público e a CHB – Companhia Hipotecária Brasileira, renunciou de figurar como 
beneficiário do aludido Programa, entrando em seu lugar, o novo pretendente a seguir:

 Beneficiário Anterior CPF/MF Beneficiário Atual CPF/MF
 Irrely Ferreira Nascimento 012.649.424-00 Jandira Gomes de Souza 364.877.164-72

ESTADO DA PARAÍBA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 09:00 horas do dia 05 de agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada, para execução de serviços de Agrimensura e Topografia, a serem realizados no perímetro 
urbano e rural do Município de Campina Grande, conforme as quantidades e especificações técnicas 
anexo I do Edital. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. 
Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082.

Campina Grande - PB, 20 de julho de 2016.
RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01(um) Veículo automotor, 
zero quilômetro, tipo popular. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 19 de Julho de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Fogos de Artifícios. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 20 de Julho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO SESSÃO PARA REALIZAÇÃO DE LANCES

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste, tornar público 
que foi credenciada a empresa MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME, como também foram 
descredenciadas as empresas, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE, 
INFOQUE INSTITUTO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL LTDA ME, ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, FABIANO DE CALDAS BATISTA ME e FUNDAÇÃO DE APOIO 
A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN, no Pregão Presencial nº 
00007/2016. Fica convocada a empresa credenciada para comparecer a sessão publica de lances 
verbais no dia 26.07.2016, às 09:00 horas, na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar-PB. 

                         Aguiar-PB, 15 de Julho de 2016.
Pregoeiro Substituto

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 124
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Jair Vieira da silva, matrícula n. 128.482-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0012028-4/2016.

                                                                             João Pessoa, 18 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 123
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): José 
Cássio Rodrigues de Sousa, matrícula n. 177.223-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0012037-4/2016.

                                                                             João Pessoa, 18 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00033/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00006/2014
Valor Original do Contrato: R$ 249.829,44.
Nº do Aditivo: 04
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 05(CINCO) MESES.
Data da Assinatura do Aditivo: 31/03/2016

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 010/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Data de Abertura: 05/08/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra 
Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 20 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RONPEDOR 
HIDRAULICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000030/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00030/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: 
Aquisição de material médico hospitalar. Recursos: orçamento vigente e ementa. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. 
Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 20 de julho de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09015/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/045570
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos Eletrôni-

cos, Eletrodomésticos e Mobiliários em geral para as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 03 de agosto de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 08/08/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 21 de julho de 2016.

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLAN-

TAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS FEDERAIS E OUTROS: ÓRGÃO.: 08 Sec Munic Infra 

Est,Meio Amb e Rec Hid UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e 
Rec Hid 15 544 0622 1.013 - Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua CONST/AMPL/
REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA. TERMO DE COMPROMISSO: 0020/2013 
- GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA E SUDENE

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT Nº 00193/2016 - 14.07.16 - HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - R$ 189.189,95

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM 

CILINDROS PARA USO DOMICILIAR E EM AMBULANCIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 

consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de 
Administracao 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e:
CT Nº 00196/2016 - 19.07.16 - C C DOS SANTOS - ME - R$ 32.250,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM 

CILINDROS PARA USO DOMICILIAR E EM AMBULANCIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca, em 18/07/2016.

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - LEILÃO Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Leiloeiro Oficial e observado o parecer da Procu-

radoria Jurídica, referente ao LEILÃO Nº 00001/2016, que objetiva: ALIENAÇÃO DE VEICULOS, 
SUCATAS E DEMAIS MATERIAIS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO os seus objetos a: ALEXANDRE VIRGULINO 
PATRICIO - CPF N° 035.582.314-36 – Vencedor do Lote: 01 - Valor: R$ 15.100,00; LÚCIO ABEL 
MONTEIRO DE LIMA - CPF N° 088.112.734-55 – Vencedor do Lote: 02 - Valor: R$ 10.200,00; 
THULIO GURJÃO CARNEIRO - CPF N° 014.405.694-10 – Vencedor do Lote: 03 - Valor: R$ 100,00; 
THULIO GURJÃO CARNEIRO - CPF N° 014.405.694-10 – Vencedor do Lote: 04 - Valor: R$ 200,00; 
ADENILSON GONÇALVES PESSOA DE OLIVEIRA - CPF N° 444.796.204-78 – Vencedor do Lote: 
05 - Valor: R$ 150,00 E ADENILSON GONÇALVES PESSOA DE OLIVEIRA - CPF N° 444.796.204-
78 – Vencedor do Lote: 06 - Valor: R$ 20,00. 

Esperança - PB, 11 de Julho de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de Ampliação da Escola Municipal Padre Ibiapina - Santa Fé - Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: VN CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI – ME – Valor: 139.158,49. Informamos ainda que a mencionada empresa usou do tratamento 
diferenciado dispensado às ME/EPP conforme a legislação vigente. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 19 de Julho de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Oxigênio Medicinal e Ar 
Comprimido para atender as necessidades do SAMU e Secretaria de Saúde - Solânea/PB, durante 
o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@
hotmail.com

Solânea - PB, 19 de Julho de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNIICPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES

Processo Administrativo nº 070/2016.
Tomada de Preços nº 003/2016.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria/PMQ nº 047/2016, 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento ao inciso III do art. 
43 c/c art. 109 da Lei 8.666/93, que a empresa TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 
14.313.165/0001-28, apresentou recurso administrativo contra decisão desta Comissão em inabili-
ta–lá. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, nos termos do §3º do artigo 109 da Lei 8.666/93, 
as empresas interessadas  apresentarem contrarrazões (impugnação) ao recuso apresentado.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o inteiro teor do termo recursal na sala da CPL, 
na Prefeitura Municipal, situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 08h00min as 12h00min.

Queimadas - PB, 19 de julho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento e 
recebimento de propostas e documentações, prevista inicialmente para o dia 21/07/2016 às 09:00hs, 
decorrente da Concorrência nº 004/2016, fica adiada “sine die” para análise de eventual necessi-
dade de alterações no Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada através de publicações 
na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 
08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de julho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, em caráter permanente, a serem 
realizadas nos dias 26/07/2016 no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, 
nº 300, Alto Branco, às 19:30 horas e 25/07/2016, na Sede do Sifep, à Rua Rodrigues de Aquino, 
555 – Jaguaribe, nesta Capital, as 19:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia 1- Analise de Contra Proposta feito pelos sindicatos patronais referente a data base 1º Julho 
de 2016; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os represen-
tantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 
3-Outros informes. João Pessoa, 21 de Julho de 2016. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente 
em exercício do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos bioquímicos em atividade no Estado 

da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a 
ser realizada em 28/07/2016 na Sede do Sifep, à Rua Rodrigues de Aquino, 555 – Jaguaribe, nesta 
Capital, as 19:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analise de Contra 
Proposta feito pelo sindicato patronal SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA referente à Convenção Coletiva de Trabalho; 2- Autorização 
da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores 
ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João 
Pessoa, 21 de Julho de 2016. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente em exercício do SIFEP.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA METÁLICA DE UM GINÁSIO 
POLESPORTIVO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 20 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  15 de Julho de 2016 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: 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) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 20 de Julho de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 010/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para as Empresas: 
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).

 Gurinhém - PB, 20 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – CNPJ: 26.989.715/0020-75 Torna Público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração de Meio Ambiente, emitiu a licença de instalação nº 1449/2016 
em João Pessoa, 22 de junho de 2016 – Prazo de 180 dias. Para a atividade de: Instalação de 
Poço Artesiano na – RUA FRANCISCO VIEIRA DA COSTA S/N, B. MARIA RAQUEL Município: 
Sousa – UF:PB. Processo: 2016-002843/TEC/LI-4817.

NUTRIVET COMÉRCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME – CNPJ Nº 
07.556.425/0001-20, torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Al-
teração da Licença de Operação Nº 310/2016, para Comercialização de Rações e Medicamentos 
Veterinários, situada na Rua Horário Trajano de Oliveira nº 1687, SL 101 a 103 – Cristo Redentor 
– João Pessoa – PB.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60027/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ITENS DE FAR-
DAMENTO DASTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 17.450,00; SPORT’S MA-
GAZINE LTDA - R$ 34.970,05.

Cajazeiras - PB, 20 de Julho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ETRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, 
da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICAnos termos do 
relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao 
Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Formação de registro de preços contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de materiais de informática;  correspondente ao procedimento licitatório em favor 
de: Geraldo Vidal da Nobrega - ME - R$ 24.392,00.Campina Grande - PB, 20 de Julho de 2016.FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA. Data de Abertura: 08/08/2016 às 
09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado 
Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-
1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 20 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. Data de Abertura: 08/08/2016 
às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado 
Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-
1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 20 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E  ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2016, que 
objetiva: Contratação de empresa Especializada em Serviços de Retifica para execução dos serviços 
no veiculo tipo Caçamba do município de Manaíra/PB.; RATIFICO E HOMOLOGO  o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RETIFICA MERIDIONAL LTDA - R$ 7.900,00.

Manaíra - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Contratação de empresa com o 
objetivo de fornecer, de forma parcelada, pneus e demais acessórios para uso nos veículos que compõem 
a frota do Município de Natuba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 362.229,00.

Natuba - PB, 06 de Julho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de julho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09016/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/015511
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Brinquedos Infantis para 

as Unidades Municipais de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 10 de agosto de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 21 de julho de 2016.

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

00020/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00049/2016. 
OBJETO: Formação de registro de preços contratação de pessoa jurídica para aquisição de 

materiais de informática; resolve registrar o preço nos seguintes termos.
VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME. CNPJ: 

18.995.457/0001-49.
ITENS REGISTRADOS: ITEM 02 R$ 6.098,00. 
VALOR DA TOTAL ATA R$ 24.392,00 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E 

DOIS REAIS).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO VIDAL DA NÓBREGA JUNIOR.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04 122 2001 21554 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP / 

984 3390.30 99  MATERIAL DE CONSUMO.
ELEMENTO DE DESPESA: 990 4490.52 99 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-

NENTE.
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

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 10:00 horas do dia 02 
de Agosto de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 ME-
SES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERFENCIA. 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, 15 de Julho de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

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 03 de Agosto de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 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 en-
dereço supracitado.

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

Picuí - PB, 15 de Julho de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

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 12:00 horas do dia 03 de 
Agosto de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUÍ A 
CUITÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 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, 15 de Julho de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

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 09:00 horas do dia 
04 de Agosto de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO, DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 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, 19 de Julho de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, CONFORME 
PROJETO BÁSICO.

LICITANTES INABILITADOS:
- MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI – ME, CNPJ: 20.925.610/0001-03.
- US MATIC INDUST E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO S/A, CNPJ: 

03.014.309/0001-29.
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, visto que todas as empresas participantes foram inabilitadas, que conforme o item 
8.10 do Edital, combinado com o § 3º do Art. 48 da Lei 8.666/1993, ocorrerá uma sessão pública 
para apresentação de nova documentação de Habilitação, a ser realizada no dia 02/08/2016, às 
15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3371-2126, E-mail: pmp.cpl@gmail.com.
Picuí - PB, 19 de Julho de 2016.

SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  035/2016 (2ª REUNIÃO)

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção, hidráulico, elétrico e ferragens desti-
nados as atividades do município de Boa Ventura - PB em virtude dos itens que ficaram fracassados 
na licitação anterior, conforme especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: 04 de agosto de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 20 de julho de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE CARRO PIPA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 20 de Julho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 04 de agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos 
para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 11h00min do dia 04 de agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos 
Psicotrópicos, para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 20 de Julho de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016

A Prefeitura Municipal de Serraria/PB, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
comunicar aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 1/2016, para fins de 
habilitação de fornecedores e recebimento de projetos/propostas de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, conforme Lei 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE/
MEC nº 4, de 3 de abril de 2015. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais 
interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 10 de agosto de 
2016, às 09h30min. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 20 de julho de 2016.
ANA LÚCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Secretária

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DO PREGÃO 043/2016
PROCESSO Nº 19.000.022944.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o  Procedimento licitatório  nº 043/2016 (Registro de 
Preços para de tecido e aviamento), destinado aos Hospitais da Rede Publica Estadual. Por 
oportuno, informamos que a data marcado para o dia 21/07/2016 as 09h, fica adiado para o dia 
03/08/2016 as 09h. solicitamos aos licitantes que acesse o site para adquirir um novo Edital.  www.
centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 16-00548-8
João Pessoa, 20 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 N138/2016
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 04/08/2016 às 09h para:

Aquisição de medicamentos antibióticos, destinado ao Hospital Regional de Emergência e  
Trauma de Campina grande - HRETCG, 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 - 16-00596-7
João Pessoa, 20 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

CONCORRENCIA Nº 002/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00477-0,

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento da documentação de habili-
tação da CONCORRÊNCIA Nº 002/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução de obra referente a construção de cerca de 08 (oito) fios de arame 
farpado na Estação Experimental de Alagoinha em Alagoinha/PB, conforme especificações e de-
mais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. Após a análise 
da documentação de Habilitação das empresas participantes, a Comissão julgou INABILITADAS 
as empresas: 1- G&S CONSTRUTORA LTDA (ME), por infringir o subitem 10.4.1, alínea “c” do 
edital; 2- LUMAR ENGENHARIA LTDA (EPP), por infringir o subitem 10.4.1, alínea “c” do edital; e 
3- MOAR CONSTRUTORA LTDA (EPP), por infringir o subitem 10.4.1, alíneas “c” e “b” do edital, 
além do subitem 10.5.1 alíneas “d)” e “e”, bem como infringir o subitem 10.2.1 alínea “c” do edital. 
Tendo sido considerada HABILITADA a empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
(EPP). Fica aberto o prazo para possíveis recursos, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
determina legislação. Em cumprimento ao art. 43 da Lei 8666/93, a EMEPA torna público que a 
abertura dos envelopes contendo as propostas da empresa habilitada realizar-se-á no dia 01 (um) 
de agosto de 2016 às 09h00min na sala da CPL da EMEPA/PB, situada à BR 230 Km 13,3, Estrada 
de Cabedelo, CEP 58.109-303, Emater/PB. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e 
lavrada a presente ata. João Pessoa, 20 de julho de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 26.06.15.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
DATA DE REABERTURA: 03/08/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00473-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O COMPLEXO REGULADOR 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O novo Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos sites 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio Complexo Regulador (fundo 
a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO ESPECÍFICO 
PROCESSO Nº 22.02.16.580 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
REGISTRO CGE Nº 16-00469-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.
Tendo em vista a inabilitação da única empresa participante do Pregão em epigrafe, confor-

me Parecer Técnico da Gerência Operacional de Auditoria, além do despacho saneador desta 
subscrevente, e fundamentada no §3º, Art. 48, da Lei nº 8.666/1993, convoco a empresa licitante, 
NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
21.824.717/0001-28, a apresentar a Certidão de Falência e Concordata e a Licença Sanitária Local, 
escoimada das causas que motivaram a sua inabilitação, com reabertura da sessão marcada para 
o dia 04/08/2016, às 14h. Solicito ao licitante que acesse o site www.centraldecompras.pb.gov.br 
para acompanhamento.  

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 13/2016

REGISTRO Nº 16-00592-5
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 

EM CACIMBA DE DENTRO/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
23 de agosto de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 17/2016

REGISTRO Nº 16-00593-3
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA 2ª ETAPA DA ESCOLA E.E.F.M. PADRE EMÍDIO 

VIANA EM CAMPINA GRANDE/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: 
Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
24 de agosto de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 20 de julho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 
lavrada no Livro 699, às fls. 60, datada de 03/12/2015, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTORIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que são partes outorgantes JB LOCADORA 
DE VEÍCULOS LTDA e parte outorgada PEDRO LINDOLFO DE LUCENA. 

João Pessoa – PB, 19 de julho de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e construção de muro da escola 

de ensino médio e fundamental Professor Cícero Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, 
conforme projeto básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - Valor: R$ 185.653,21.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra - PB, 20 de Julho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Locação de Veículos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIANO RODRIGUES DA 
SILVA - R$ 22.800,00; LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO - R$ 22.800,00.

Riachão - PB, 20 de Julho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito
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CPF/CNPJ....: 014630844-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.386,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040385
Responsavel.: DAMIAO NUNES DA SILVA MADEIRAS
CPF/CNPJ....: 017112549/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041265
Responsavel.: DIEGO FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017358434-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.745,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040380
Responsavel.: ECONOPLAST COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ....: 017406645/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.577,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040851
Responsavel.: EDIVALDO SEVERINO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 044691624-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040909
Responsavel.: EDJAIME FERNANDES FARIAS
CPF/CNPJ....: 112273034-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.608,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040655
Responsavel.: EMILIO DE ARAUJO CHAVES NETO
CPF/CNPJ....: 008128924-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.579,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039811
Responsavel.: EUDES MAGNO CARVALHO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 552538654-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.673,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040580
Responsavel.: FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 019820604-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.392,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040706
Responsavel.: GEOVANI MONTEIRO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 028403584-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.754,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040105
Responsavel.: GEOVANI TEOTONIO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 977865354-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.618,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040652
Responsavel.: GUSTAVO RICARDO SILVA DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 057567354-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.514,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040428
Responsavel.: HEBERT LEVY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 319249804-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.757,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040405
Responsavel.: HILAVONETE DANTAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 026392934-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.414,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039863
Responsavel.: IVO DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 133071500-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.417,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040461
Responsavel.: JACINTA DE LOURDES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 151581362-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.382,71
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Responsavel.: A & F SERVI  OS DE MEDICINA OCUPACI
CPF/CNPJ....: 021977470/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041133
Responsavel.: ADIM RODRIGUES DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 788821684-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             22,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039060
Responsavel.: ALEX CANDIDO SOARES
CPF/CNPJ....: 144537787-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.322,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040270
Responsavel.: ALMIRA ALENCAR AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 005680664-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.870,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040401
Responsavel.: ALUIZIO DE LIMA NEVES
CPF/CNPJ....: 299291564-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.574,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039945
Responsavel.: ANDREA COSTA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 046575794-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.381,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040186
Responsavel.: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 045106394-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.051,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039899
Responsavel.: ATALIA JORGE DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 160684674-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038728
Responsavel.: ATHOS OFFICES SERV ESCRIT E 
APOIO A
CPF/CNPJ....: 021852192/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039144
Responsavel.: CARLOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 034064104-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.549,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040206
Responsavel.: CARLOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 034064104-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.905,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040391
Responsavel.: CARLOS SERGIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 222541615-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.514,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040699
Responsavel.: CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 035020054-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.618,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040696
Responsavel.: CILENE DA SILVA SANTOS DIAS
CPF/CNPJ....: 854732514-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.301,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039999
Responsavel.: CLAUDIA VICENTE DA SILVA

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039922
Responsavel.: JAILMA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 556388215-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             62,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039063
Responsavel.: JAILSON DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 009666374-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.315,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039829
Responsavel.: JEFFERSON DYEGO LIMA
CPF/CNPJ....: 701309544-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.531,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039777
Responsavel.: JOALDCY PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 071010314-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.503,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040356
Responsavel.: JOANA D ARC MATIAS BARBOSA
CPF/CNPJ....: 053445134-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039374
Responsavel.: JOSE ALBINO DE PAULA NETO
CPF/CNPJ....: 203404194-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.336,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040286
Responsavel.: JOSE ASSIS DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 319427099-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.492,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040637
Responsavel.: JOSE DOUGLAS SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 038441524-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.136,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039806
Responsavel.: JOSE ERINALDO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 030445864-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.675,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040365
Responsavel.: JOSE FERREIRA RAMOS NETO
CPF/CNPJ....: 739177704-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.905,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039782
Responsavel.: JOSE NILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 039204334-32
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.324,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040608
Responsavel.: JOSE RICARDO DE QUEIROZ FREIRE
CPF/CNPJ....: 101132574-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.920,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040474
Responsavel.: JOSE VALTER DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 137955544-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.508,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040359
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA - ME
CPF/CNPJ....: 015736338/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.968,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039621
Responsavel.: JOSIVALDO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032997934-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.019,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040714
Responsavel.: JUAN KLARCK CABRAL DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 063283414-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.626,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040453
Responsavel.: KLEBER RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 072801654-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.593,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040724
Responsavel.: LAELSON DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ....: 095649004-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.526,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039912
Responsavel.: LEANDRO BEZERRA CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 098945394-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.378,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040476
Responsavel.: LEONARDO SAMPAIO ARRUDA
CPF/CNPJ....: 010453804-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.669,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040418
Responsavel.: LILIANE CRISTINA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 016082394-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.215,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040600
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 052811184-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.117,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040027
Responsavel.: MARCELO VIEIRA DA CUNHA CAVAL-
CANTE
CPF/CNPJ....: 050225794-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.233,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039949
Responsavel.: MARCOS FABIO BATISTA
CPF/CNPJ....: 703471614-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.435,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040003
Responsavel.: MARIA ANTONIETA GOUVEIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 185736118-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.582,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040459
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS LEITE RAFAEL
CPF/CNPJ....: 329376447-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.298,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040093
Responsavel.: MARIA DA LUZ SILVA
CPF/CNPJ....: 160074504-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.634,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040735
Responsavel.: MARIA DAS NEVES NAVARRO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 840964034-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.875,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040647
Responsavel.: MARIA JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 053564514-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.999,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039938
Responsavel.: MARIA JOSE VENANCIO SILVA
CPF/CNPJ....: 167628604-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.552,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040291
Responsavel.: MARILDA PEREIRA MEIRA
CPF/CNPJ....: 218941244-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.042,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040673
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.608,30
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039483
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.340,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039493
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039482
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.586,98
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039486
Responsavel.: MIRCIO SOARES DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 379866004-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.196,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039744
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018947792/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            984,36
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039441
Responsavel.: OBERNIR NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017941824-62
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.133,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039818
Responsavel.: OZEMARIO DA COSTA SOARES
CPF/CNPJ....: 219639834-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.509,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040357
Responsavel.: PATRICIA DE ALMEIDA CASTRO
CPF/CNPJ....: 036387304-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.731,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040694
Responsavel.: PAULO AUGUSTO GUEDES PEREIRA PIRES
CPF/CNPJ....: 504134654-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.603,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040586
Responsavel.: PAULO FREITAS TO KAIPP
CPF/CNPJ....: 504130824-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.208,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039764
Responsavel.: PEDRO RODRIGUES CABRAL
CPF/CNPJ....: 423824324-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.505,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040226
Responsavel.: PERICLES GOMES JARDIM
CPF/CNPJ....: 181391594-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.441,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040626
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039700
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037922
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.833,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037926
Responsavel.: ROBERVAL FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 046050578-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.677,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040450
Responsavel.: ROSIVANIA SILVA CONEGUNDES IZIDORO
CPF/CNPJ....: 031382814-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.114,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040392
Responsavel.: SEVERINO REGIS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ....: 098983754-85
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.633,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039908
Responsavel.: SILVIO ANTONIO MARQUES FILHO
CPF/CNPJ....: 071328954-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038097
Responsavel.: TACIANE PEREIRA VELOSO SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 013038289/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,90
     Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 037384

     Responsavel.: TAISA CALCADOS LTDA
     CPF/CNPJ....: 006880971/0001-50
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.227,22
     Apresentante :  BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 040846
     Responsavel.: TAISA CALCADOS LTDA
     CPF/CNPJ....: 006880971/0001-50
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.387,39
     Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 040915
     Responsavel.: TOP TEMAKI COZ ORIENTAL 
REST. LTDA
CPF/CNPJ....: 024231454/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038954
Responsavel.: TOP TEMAKI COZINHA ORIENTAL 
RESTAUR
CPF/CNPJ....: 024231454/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038030
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            718,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037460
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037458
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.427,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037459
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037455
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037454
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            861,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037456
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037457
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037558
Responsavel.: VANGUARDA CONSTRUCOES E 
INCORPORACO
CPF/CNPJ....: 012842380/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038644
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037606
Responsavel.: WANTUIL RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 008665127/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            756,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041123
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,  21/07/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº675, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. AMAURI BARBOSA GOMES , 
matrícula nº 142.715-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016660-1/2016 – Apenso n° 0014204-2/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO -2013, PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO- 2014 Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em respon-
sabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério 
Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº673, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. DEBORA RAFAELA DOS SANTOS 
QUERINO, matrícula nº 169.480-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016665-6/2016 – Apenso n° 0014263-7/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE QUALIDADE E MAIS EDUCAÇÃO 
2013 E 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº665, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. JOSÉ TENÓRIO DA SILVA , 
matrícula nº 169.862-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016707-3/2016 – Apenso n° 0014183-8/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE  BÁSICO -2013,  Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº676, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MARIA APARECIDA DE AGUIAR 
BARBOSA , matrícula nº 85.552-9 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016655-5/2016 – Apenso n° 0014190-6/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE QUALIDADE -2013,  Lembrando 
que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e 
Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com 
o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº674, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MARIA ROSALVA BARBOSA, 
matrícula nº 687.923-3 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016662-3/2016 – Apenso n° 0014196-3/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2013. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº670, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MIRAJALVA MISRAIM DA SILVA, 
matrícula nº 170.077-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016673-5/2016 – Apenso n° 0014283-0/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2013 E 
MAIS EDUCAÇÃO 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 02 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa destinado ao fornecimento parcelado de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico, 
para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 19 de Julho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 11:00 horas do dia 02 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Pessoa Física ou Jurídica destinado a confecção de próteses dentárias no Município de Santa 
Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 19 de Julho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 14:45 horas do dia 02 
de agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
Gradual de Material Médico-Hospitalar e Odontológico (Remanescentes) para atender a demanda 
da Rede Municipal de Saúde de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3536-1002.Email: 
licitacaosantacruz@gmail.com.

Santa Cruz - PB, 20 de Julho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 14:00 horas do dia 02 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Equipamentos Escolares (Itens Remanescentes) para atender as necessidades da Rede Municipal 
de Educação de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 20 de Julho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS 

DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ADMINISTRA-
ÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00033/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO: 02.02 
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE 
DESPESA; 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00085/2016 
- 20.07.16 - ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 - R$ 9.375,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços na Locação, Montagem, Desmon-

tagem e Remoção da Estrutura Física para a realização da Festividade de Santana, na localidade 
denominada Sítio Salgadinho no município de Riachão/PB, no dia 30 de Julho de 2016. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016: Recursos 
Próprios do Município de Riachão: 02.06 - Secretaria de Educação e Cultura: 13.392.2017.2.026 
- Elementos de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riachão e: CT Nº 00086/2016 - 20.07.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 3.505,00; 
CT Nº 00087/2016 - 20.07.16 - G T GALVÃO JÚNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO - ME - R$ 2.180,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016. 

DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 0207 
- SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2066/10.
301.2005.2067 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
00088/2016 - 20.07.16 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - R$ 22.800,00; CT Nº 00089/2016 - 
20.07.16 - LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO - R$ 22.800,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa Especializada em Serviços de Retifica para execução dos 

serviços no veiculo tipo Caçamba do município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 3390.39 - Outros Serviços de 

Terceiros-Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: RETIFICA MERIDIONAL LTDA 

- R$ 7.900,00.
Manaíra - PB, 15 de Julho de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito
RETIFICA MERIDIONAL LTDA
CNPJ nº 10.588.317/0001-44

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ROBERTO 
VICENTE FERREIRA 15433093808 - R$ 9.375,00.

Riachão - PB, 20 de Julho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para prestação de serviços na Locação, Montagem, Desmontagem e Remoção da Estrutura Física 
para a realização da Festividade de Santana, na localidade denominada Sítio Salgadinho no mu-
nicípio de Riachão/PB, no dia 30 de Julho de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 3.505,00; G T GALVÃO JÚNIOR 
INDUSTRIA E LOCAÇÃO - ME - R$ 2.180,00.

Riachão - PB, 20 de Julho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde do municí-
pio - grupos A, B e E. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 20 de Julho de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de melhorias habitacionais 
para o controle da doença de chagas no Município de Manaíra/PB, conforme Convênio FUNASA 
Nº CV 0081/2015.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 453.311,85.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis..

Manaíra - PB, 20 de Julho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em 
ladeira em estrada de rodagem e rede de abastecimento de água no Município de Manaíra/PB, 
conforme projeto básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - Valor: R$ 95.698,03.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra - PB, 20 de Julho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
(GABINETE DO PREFEITO)

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2016
INTERESSADOS: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME e CONSFOR 

CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público através da Excelentíssima 

Senhora Prefeita, nos termos de suas atribuições, fundamentada no parecer técnico n.º 002/2016 
que após análise do recursos interposto pela empresa CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA 
LTDA. DECIDE julgar pelo conhecimentoe no mérito pelo provimento do recurso. Com a decisão, 
ficam anulados todos os atos inerentes a fase de abertura de proposta, e aqueles dele derivados, 
aproveitando-se os atos anteriores praticados regularmente, a saber, até o julgamento da fase de 
habilitação.  

Desde já, ficam intimados as empresas participantes do certame em querendo, apresentar recurso 
inerente ao julgamento da habilitação dos licitantes ocorrida no dia 05/07/2016 conforme consta 
na ATA circunstanciada, nos termos do art. 109, I, da Lei de licitações assim como recurso em face 
desta decisão conforme estabelece o art. 49, § 3º do mesmo diploma legal. 

Juarez Távora-PB, 20 de julho de 2016.
Maria Ana Farias dos Santos

Prefeita
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