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Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Grupo infantil 
apresenta-se hoje no 
Centro de Convenções 
da capital. PÁGINA 9

Tribunal vai fisca-
lizar projeto de R$ 80 
milhões da Prefeitura 
da capital. PÁGINA 4

Edvaldo Soares é 
apontado como princi-
pal suspeito da morte 
5 anos atrás. PÁGINA 6

TCE discute
a barreira do 
Cabo Branco

Caso Rebeca: 
padrasto é 
preso em JP

Contenção

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o

Metacrose está nos palcos há 18 anos

Por ordem judicial, 75% dos 
funcionários da Empresa brasilei-
ra de serviços Hospitalares devem 
continuar trabalhando. PÁGINA 7

Greve paralisa serviços 
no Hospital Universitário

FOTO: Ortilo Antônio

Categoria iniciou ontem uma greve 
por tempo indeterminado 

João Pessoa

atletas agradeceram ações 
do Estado como a ampliação do 
Programa Gol de Placa e a refor-
ma de estádios. PÁGINA 21

Governador recebe
a delegação do Belo

FOTO: Ortilo Antônio

Ricardo ganhou dos dirigentes do 
Botafogo uma camisa do time

Polícia

Esportes
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baixa

18h58

06h26

2.3m

2.5m

ALTA

ALTA

00h11

12h39

0.3m

0.2m

Palavra
Cantada na
Pedra do Reino

prevenção e repressão

MuDANçA NO TRâNsITO A Suplan liberou hoje o tráfego de veículos em uma das pistas do Viaduto do Geisel e o acesso pela 
marginal no sentido contrário. Com isso, o fluxo na BR 230 será interrompido para que tenha início a nova fase da obra. PÁGINA 5

Decreto que institui o Núcleo e o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas 
foi publicado ontem no Diário Oficial. Órgãos vão executar ações de prevenção e repressão ao crime.  PÁGINA 8

Pb cria núcleo de combate 
ao tráfico de pessoas

FOTOS: Evandro Pereira
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A fosfoetanolamina sintética, também 
conhecida como “pílula do câncer”, come-
çará a ser testada em seres humanos pela 
primeira vez a partir de amanhã, em São 
Paulo. Na primeira fase da pesquisa, dez 
pacientes com câncer serão avaliados. Se 
não forem detectados efeitos colaterais 
graves, mais 200 pessoas serão igualmen-
te distribuídas entre dez grupos de tipos 
diferentes de tumor. Serão, então, 21 parti-
cipantes por grupo, que devem começar to-
mando três comprimidos ao dia. A equipe 
envolvida nos testes acredita que em seis 
meses poderá atestar a eficácia da pílula.

Em abril deste ano, a presidente Dilma 
Rousseff havia sancionado uma lei liberan-
do o uso da substância, mas por decisão 
majoritária do Supremo Tribunal Federal 
ela foi tornada sem efeito, considerando 
justamente o fato de que não há compro-
vação sobre a eficácia do medicamento no 
combate aos tumores cancerosos e nem 
mesmo existem informações sobre os efei-
tos colaterais que a fosfoetanolamina pode 
acarretar. Os testes em humanos, que se 
iniciam amanhã, poderão dissipar todas 
estas dúvidas. 

Produzida há mais de 20 anos, a fos-
foetanolamina sintética foi estudada pelo 
professor aposentado Gilberto Orivaldo-
Chierice, no Instituto de Química da USP 
e distribuída gratuitamente durante dé-
cadas para pacientes. Pesquisadores que 
estudam a molécula dizem que trabalhos 
publicados no país e internacionalmente 
indicam a eficácia da substância. Um dos 
principais pesquisadores da área e autor 
de 12 estudos sobre o tema, o professor 
Durvanei Augusto Maria diz que ela im-

pede o crescimento de tumores e evita a 
formação de metástases, ao induzir a libe-
ração de enzimas que matariam a célula 
doente. Além disso, teria uma “afinidade 
química” para penetrar nas células tumo-
rais, poupando as saudáveis.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações vem financian-
do há meses estudos sobre a “pílula do cân-
cer”  na Universidade Federal do Ceará. Os 
últimos resultados da pesquisa demons-
traram que a substância não foi capaz de 
reduzir tumores em roedores criados em 
laboratório. Mas testes em humanos ainda 
não foram realizados. Considerando que 
mais de 20 mil pessoas já fizeram uso do 
medicamento e que existe grande interes-
se popular em torno do assunto, é mes-
mo obrigação do poder público contribuir 
para que se resolva de uma vez por todas 
a questão sobre se o produto é eficiente no 
tratamento do câncer ou não. 

A sanção da lei, depois revogada pelo 
STF, foi criticada pela comunidade cientí-
fica por liberar um composto que não tem 
registro na Anvisa nem eficácia comprova-
da. Para muitos especialistas, mais do que 
descumprir as regras vigentes, a liberação 
da fosfoletanolamina estabeleceu um cli-
ma de insegurança à comunidade cientí-
fica, a classe médica e à população em ge-
ral, por criar um precedente de exposição 
e acesso a substâncias que sequer foram 
submetidas à pesquisas  clínicas, testes de 
qualidade e eficácia, e demais procedimen-
tos, absolutamente necessários à compro-
vação de sua segurança. Com os testes em 
humanos, há de se encontrar uma resposta 
adequada para esta questão. 

Editorial

 Crônica

 Testando a pílula
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 Saindo de um dicionário
Nós jornalistas só vamos ao sindicato nos expedientes em que a legislação obriga. 
Mas valeu o empenho de Land Seixas em nos dar uma sede para um futuro museu”

 

O presidente do PSD de Sousa, 
Zenildo Oliveira, acusa o pre-
feito André Gadelha (PMDB) 
de “torrar com apadrinhados, 
somente nos primeiros me-
ses deste ano, mais de R$ 6,2 
milhões”. Disse à coluna que 
“esse dinheiro dava para abrir 
e manter a UPA”, pois “falta de 
atendimento nos postos, mas 
o prefeito só se preocupa em 
aumentar folha de apadrinha-
dos políticos”.

“É a melhor solução política 
para o fortalecimento dos 
candidatos a vereador do 
PMDB na capital”. Do senador 
Raimundo Lira, defendendo 
uma composição com o PSB do 
governador Ricardo Coutinho 
nos seguintes moldes: o PMDB 
indicaria o vice de Cida Ramos 
e os socialistas os candidatos 
a vice nas chapas peemede-
bistas em Campina Grande, 
Patos e Guarabira.  

Na entrevista coletiva, um detalhe chamou a atenção 
de todos: o senador José Maranhão e os deputados 
peemedebistas não estiveram presentes ao diretório 
do PMDB para dar ‘apoio institucional’ ao deputado 
Manoel Júnior, num momento tão delicado para ele e, 
no geral, para a própria legenda na capital.  

‘ApOiO iNsTiTuCiONAl’

MANOEL SObRE cENSuRA A cARtAxO: “cRíticAS cONStRutivAS”

PSb E PMDb

uNinforme

DEciSÃO DA ExEcutivA

cERtiDÃO NEgAtivA

SEM APOiO, MANOEL JúNiOR cuLPA ‘fALtA DE EStRutuRA’

Embora Manoel Júnior tenha afirmado 
que o diretório municipal do PMDB op-
taria em apoiar a candidatura à reelei-
ção do prefeito Luciano Cartaxo, a de-
cisão sobre alianças, por resolução da 
legenda, caberá à Executiva Estadual. 
Portanto, é prerrogativa do senador 
José Maranhão, seu presidente.

A Justiça Federal na Paraíba 
e o TRF5 disponibilizam a 
emissão de Certidão Nega-
tiva Eleitoral, obrigatória 
para registro de candidatu-
ras nas eleições municipais, 
pela internet, nos sites 
www.jfpb.jus.br e www.
trf5.jus.br. “A medida é para 
evitar filas para a retirada 
de certidão presencial”, 
explica o diretor do Núcleo 
Judiciário, Marconi Araújo.

Indagado se as duras críticas que fez à administração Cartaxo não seriam empecilhos – no sen-
tido de embaraçosas – para que, agora, defendesse a reeleição do prefeito, Manoel Júnior foi ‘po-
lítico’: “Qualquer administração tem falhas. Mas foram críticas construtivas, não destrutivas”, 
justificou-se. Lembremos uma delas, textualmente: “A população está cansada de tantos desman-
dos de um prefeito que não conseguiu governar o município adequadamente e, agora, quer mais 
quatro anos para tentar fazer alguma coisa”.             

Todo mundo já sabia o 
que seria anunciado, 
logo a entrevista coleti-
va do deputado Manoel 
Júnior (PMDB), ontem, 
para comunicar sua de-
sistência de concorrer à 
Prefeitura de João Pes-
soa, apenas cumpriu um 
protocolo. No entanto, a 
expectativa de quem foi 
ao diretório municipal 
do partido para acom-
panhar a entrevista era 
saber qual seria a justi-
ficativa do parlamentar. 
E ele surpreendeu. Em vez de admitir que sua postulação não decolou pelo motivo mais flagran-
te, a falta de apoio de outras legendas à sua postulação, preferiu culpar a falta de estrutura, 
e aí inclua-se dinheiro, para “enfrentar o processo eleitoral com condições pelo menos mínimas 
de se ter expectativa de vitória”. Em outras palavras, pôs a culpa nas costas do seu partido. 
Quem poderia lhe dar a estrutura mínima para manter-se na disputa senão o PMDB do qual é 
presidente municipal? O fato é que sua pré-candidatura não agregou forças políticas que lhe 
dessem robustez para seguir em frente, levando a legenda a ser pragmática – até por que é 
nítida a polarização da disputa entre PSB e PSD. Seria estupidez disputar a eleição na capital 
sem – repito suas palavras – “expectativa de vitória”.
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APADRiNhADOS

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Cida me tira de entre as páginas do 
Dicionário Corográfico de Coriolano, 
mais precisamente dos Ariustribais 
que um Oliveira Ledo veio tangendo 
do Boqueirão para os aldear na grande 
Campina que se destampava aos olhos 
de quem subia ou descia a serra...  pois 
bem, a colega achou de me tirar desse 
filme para lembrar a eleição da FENARJ 
que encerrava nessa quinta-feira.

“Me arrastar de tão fundo e de 
tão perto?! – queixei-me aborrecido 
– Cida e Land Seixas não terão mais o 
que fazer?”

Longe no tempo, como se vê, pois 
a chamada foi me encontrar afunda-
do não menos que em 1864, ano em 
que a lei provincial elevara o povoa-
do de índios e de tropeiros em torno 
do açude e nas fraldas da Borborema 
ao tempo do batismo natural de Vila 
Nova da Rainha. 

Estava enfiado no livro, a imagina-
ção dividida entre o cenário do aldea-
mento, dos tropeiros com suas boiadas 
e suas cargas de algodão, de mistura 
com cenas muito posteriores ou muito 
por fora do texto fac-similar, mas sem 
sair de Campina, ora nas concentrações 
atraídas por Felix Araújo, eu de farda 
do admissão no Pio XI ou já homem, na 
festa do Centenário, indo amar furtiva-
mente a esse pretexto. 

Sair daí, fechar o livro, que droga! 
E me achei de repente a descer a 

ladeira da Peregrino, calculando o can-

saço que arrastaria de volta, na subida 
que já era malvada quando eu vinha 
cabrito da Casa do Estudante, virado 
para trás sem tirar a vista das russas 
que se encenavam na janela.

Tudo isso resmungando, só para 
não faltar ao chamado do sindicato que 
ajudei a fundar, abri a ficha número 1, 
e que, por ele, tanto censurei o desin-
teresse dos filiados, alheios a esforços 
dos seus presidentes na busca de o 
manter e de o fixar numa sede própria. 

E eis-me a entrar numa casa am-
pla e caprichosamente reformada na 
velha rua da Areia, com dependên-
cias de sobra para uma demanda que 
teima em ausentar-se. Sempre foi as-
sim: nós, jornalistas esclarecidos, só 
vamos ao sindicato nos instantes em 
que a legislação obriga, nas homolo-
gações trabalhistas ou coisas seme-
lhantes. 

Por que isso, me interrogam. Não 
sei, nunca pude saber. É assim no 
Sindicato, na API, mesmo quando as 
pessoas precisavam conviver, atuar 
em conjunto como no tempo das re-
dações de trabalho solidário. Calcu-
le-se agora, quando a necessidade de 
informação se basta a si mesma atra-
vés de uma caixinha eletrônica que 
manda e recebe e sai fechando o que 
for de jornal de papel. Mas valeu o 
empenho de Land Seixas em nos dar 
uma sede com espaço suficiente para 
o futuro museu. 
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Ricardo inspeciona em CG obras de 
mobilidade urbana e infraestrutura
Governador visitou obras 
da Av. João Suassuna e 
do Parque do Bodocongó

FOTOS: Francisco França/Secom-PB

O governador Ricar-
do Coutinho esteve, nessa 
sexta-feira (22), em Campi-
na Grande, onde visitou as 
obras da estrada de Jenipa-
po, da Avenida João Suas-
suna e do Parque de Bodo-
congó, que vão beneficiar 
os moradores da Rainha da 
Borborema com melhorias 
nas áreas de mobilidade 
urbana e infraestrutura. 
A vice-governadora Lígia 
Feliciano, o secretário de 
Comunicação Institucional, 
Luís Tôrres, além de depu-
tados e lideranças políticas 
da região, acompanharam 
o governador durante as 
visitas.

Logo após as visitas, Ri-
cardo falou sobre o andamen-
to das obras e a importância 
dessas ações para os mora-
dores de Campina Grande. 
“Visitamos obras que efeti-
vamente são estruturantes, 
promovem convivência social 
e trazem mobilidade urbana 
para a cidade. A previsão de 
entrega da estrada de Jenipa-
po é no começo de setembro, 
mas quero que seja acelerado 
e, se possível, inaugurada até 
o final de agosto. É uma obra 
esperada há 50 anos por Jeni-
papo. A Avenida João Suassu-
na tem uma drenagem muito 
profunda e estamos cobran-
do agilidade da empresa para 
inaugurar até o mês de outu-
bro. Já o Parque de Bodocon-
gó, em toda a primeira etapa 
investimos cerca de R$ 18 mi-
lhões até agora, temos cerca 
de 170 homens trabalhando e 
pretendemos inaugurar esta 
primeira parte em setembro. 
É muito importante que o 
Estado mantenha o nível de 
investimentos alto para gerar 
emprego, renda e aquecer a 
economia”, observou. 

“Todas estas visitas que 
fizemos hoje foram em obras 

muito importantes para 
os moradores de Campina 
Grande. A estrada de Jeni-
papo, por exemplo, era um 
sonho para o povo que terá 
mais acesso para ir e vir para 
todos os lugares. O Açude de 
Bodocongó está ficando lin-
do, no parque vai ter vários 
equipamentos que trarão 
mais qualidade de vida e de 
lazer à população. Sem falar 
na Avenida João Suassuna, 
que abre espaço para se che-
gar em áreas que eram isola-
das”, enfatizou a vice-gover-
nadora Lígia Feliciano.

As obras 
No Distrito de Jenipapo, 

o governador inspecionou as 
obras de adequação e pavi-
mentação da PB-113. A estra-
da passa por terraplenagem, 
drenagem profunda e super-
ficial, correção de defeitos e 
recapeamento com concreto 
betuminoso usinado à quen-
te da pista de rolamento, lim-
peza e sinalização horizontal 
e vertical. A ação representa 
um investimento de cerca de 
R$ 3,8 milhões com recursos 
do Tesouro Estadual. Mais de 
600 veículos trafegam, dia-
riamente, pelo local. 

“Até o final de agosto 
essa obra de Jenipapo deve 
estar concluída. É uma estra-
da bem grande que dá acesso 
de Campina Grande a este 
Distrito, também beneficia 
os moradores de Puxinanã e 
Lagoa Seca. Era uma deman-
da antiga da população local”, 
disse o engenheiro responsá-
vel pela obra, João Neto.

Em seguida, o governa-
dor vistoriou a obra de pa-
vimentação da Avenida João 
Suassuna, que vai facilitar o 
trânsito na área e oferecer 
mais qualidade para moto-
ristas e pedestres que pas-
sam pelo local. A obra tem 
740 metros e recebeu R$ 1,8 
milhão de investimento. Para 
finalizar as visitas, o governa-
dor foi verificar o andamento 
das obras de revitalização e 

Em toda a primeira etapa do Parque de Bodocongó o Governo do Estado investiu R$ 18 milhões

“No parque vai ter vários equipamentos que trarão mais qualidade de vida à população”, disse Ricardo

urbanização do Açude de Bo-
docongó. O projeto tem um 
investimento de cerca de R$ 
40 milhões e vai transformar 
o local em uma opção de lazer 
para os moradores da região.

A diretora-superin-
tendente de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan), Simone 
Guimarães, lembrou que o 

Parque de Bodocongó con-
tará com restaurante, pista 
de skate, refinaria multi-
cultural, ciclovias, quadras 
esportivas, estacionamen-
tos, entre outros equipa-
mentos. 

“O parque se encontra 
com 75% da primeira etapa 
concluída. A previsão de en-
trega é até o dia 30 de agos-

to. Essa obra também depen-
de de recursos federais que 
ainda estamos aguardando, 
mas o trabalho continua e 
a primeira parte está quase 
pronta. Já a pavimentação da 
Avenida João Suassuna trará 
mais qualidade de vida para 
os que moram por aqui. A 
obra vai do Centro até Bodo-
congó”, concluiu.

Justiça Federal 
disponibiliza 
certidão eleitoral 
por meio digital

Os candidatos aos car-
gos de prefeito e vereador 
deverão adquirir, para fins 
de registro da candidatura 
eleitoral para as eleições de 
2016, a Certidão Negativa 
Eleitoral junto à Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB) e ao 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5), confor-
me previsto na Resolução nº 
23.455/2015, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Para tanto, a JFPB e o 
TRF5 estão disponibilizan-
do, gratuitamente, as emis-
sões dos documentos pela 
internet. “A certidão da Jus-
tiça Federal pode ser obtida 
acessando o site: www.jfpb.
jus.br. Em ‘Acesso Direto’, no 
item ‘Emitir Certidão Nega-
tiva’, o interessado deverá 
preencher os dados com o 
nome, CFP e, no item ‘nature-
za’, clicar na opção ‘criminal”, 
explica o diretor do Núcleo 
Judiciário, Marconi Araújo.

Já em relação à certidão 
do TRF5, basta o candidato 
acessar o site www.trf5.jus.br 
e, à direita, na seção “Serviços 
Públicos”, clicar em “Certidão 
Negativa”, depois em “Emitir 
Certidões” e, por fim, esco-
lher a opção “eleitoral”.

Para orientar os candi-
datos quanto à possibilida-
de de que as duas certidões 
sejam obtidas diretamente 
através da internet, a Justiça 
Federal na Paraíba, por meio 
do Núcleo Judiciário, expediu 
na última quinta-feira (21) 
ofício circular aos presiden-
tes de todos os partidos polí-
ticos na Paraíba. “A medida é 
para evitar que tenhamos fi-
las enormes para retirada de 
certidão presencial”, finaliza 
o diretor, Marconi Araújo.

Na manhã dessa sexta-feira 
(22), o presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desem-
bargador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, empossou a juíza 
Kátia Daniela de Araújo, da 3ª 
Vara Mista, no cargo de diretora 
do Fórum “Ministro Luiz Rafael 
Mayer” da Comarca de Montei-
ro. Com o ato, o presidente do 
TJPB, Marcos Cavalcanti, reafir-
ma o compromisso de manter o 
processo de democratização no 
Poder Judiciário estadual.

A magistrada foi escolhida 
através de eleição direta, num 
pleito ocorrido na quinta (21), 
em que votaram servidores e juí-
zes do Fórum. Conforme Ato da 
Presidência nº 65/2016, a escolha 
é baseada na concepção de que 
uma eleição direta torna muito 
mais eficaz o sistema de escolha 
e propicia a participação de to-
dos os servidores e juízes.

O processo de democrati-
zação do Judiciário estadual foi 
iniciado no dia 30 de junho, com 
a eleição direta do novo diretor 

do Fórum de Sousa. O juiz José 
Normando Fernandes foi eleito 
com 55 votos, num pleito em 
que, pela primeira vez, partici-
param com direito a voto ser-
vidores e magistrados daquela 
unidade judiciária.

O presidente Marcos Caval-
canti destacou, no discurso, que 
a atual gestão tem dado ao 1º 
grau. “Mesmo com a crise, esta-
mos cada vez mais dando me-
lhores condições ao primeiro 
grau de jurisdição. O primeiro 
grau é o mais importante seg-
mento do Poder Judiciário, no 
que diz repeito ao atendimento 
ao jurisdicionado”, declarou.

Marcos Cavalcanti falou 
também da gestão democráti-
ca, implantada por ele no âmbi-
to do Poder Judiciário estadual, 
a partir da decisão de realizar 
eleição direta para diretor de 
Fórum. “Depois direcionar a 
gestão para o primeiro grau, 
com a implantação do Processo 
Judicial Eletrônico, de encurtar 
distância entre a cúpula do Tri-

bunal de as comarcas, decidi, 
por fim, deflagrar o processo 
democrático no Judiciário esta-
dual”, enfatizou.

Por fim, o presidente Caval-
canti conduziu sua fala para o 
tom de agradecimento ao juiz 
que sai, Fábio José, e “suces-
so”, a magistrada Kátia Daniela, 
na condução do cargo para o 
qual foi eleita de forma direta. 
“Agradeço a dedicação do juiz 
Fábio José, pela dedicação a esta 
comarca, a este Fórum. A juíza 
Kátia Daniela, desejo sucesso na 
condução de Justiça aqui, nessa 
terra maravilhosa, que é Mon-
teiro. Tenho certeza do sucesso 
dos dois juízes. Eles são verda-
deiros sacerdotes da Justiça.”, 
finalizou

O juiz Fábio José agradeceu 
ao povo monteirense pela aco-
lhida e, ainda no discurso, enal-
teceu o gesto do presidente do 
Tribunal, “pela determinação” 
de realizar eleição direta para 
escolha de diretor de Fórum. 
“Me doei a esta comarca, mas, 

Presidente do TJPB empossa diretora de Fórum
ESCOLHIDA POR ELEIÇÃO DIRETA Em mOnTEIRO

confesso, recebi muito mais em 
troca do povo monteirense, que 
me recebeu aqui, há um ano e 
seis meses, da malhor forma 
possível, de braços abertos. Meu 
muito obrigado e, aproveito, 
para desejar sucesso à juíza Ká-
tia Daniela”, ressaltou.

Por sua vez, a juíza Kátia 

Araújo disse que o sucesso de 
um bom serviço prestado é a 
união de todos os segmentos 
da sociedade. “A boa presta-
ção jurisdicional não depen-
de apenas de nós, mas sim de 
todos. “Sou grata pela forma 
como fui recebida aqui, em 
Monteiro”, arrematou.

Desembargador Marcos Cavalcanti assinou o termo de posse na sexta-feira

FOTO: Divulgação/TJPB
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Políticas

Tribunal de Contas realiza diálogo 
sobre a barreira do Cabo Branco

No sentido de encon-
trar uma solução defini-
tiva para salvar a falésia 
do Cabo Branco, que vem 
desmoronando gradativa-
mente a cada ano, o Tri-
bunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB) rea-
lizou na manhã de ontem 
um Diálogo Público sobre 
a barreira com o objetivo 
de encontrar a solução 
mais viável para o proble-
ma. Segundo o presidente 
do TCE, conselheiro Ar-
thur Cunha Lima, a ideia 
maior é saber se o projeto 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa no valor de 
R$ 80 milhões será a solu-
ção para a barreira ou se 
toda a verba destinada ao 
projeto será perdido no 
mar.

O presidente do TCE 
disse ainda que o proble-
ma da barreira do Cabo 
Branco será acompanha-
do pelo Tribunal, bem 

Outras propostas similares 
estão em tramitação na 
Câmara dos Deputados

como os serviços a serem 
feitos, e a celeridade do 
processo da obra que visa 
barrar os desgastes que 
vêm provocando o desmo-
ronamento total da falésia 
do Cabo Branco. O tribunal 

está focado na aplicação 
dos recursos e no retorno 
da obra para a sociedade.

Segundo o coordena-
dor do debate, o conse-
lheiro Fernando Catão, o 
TCE vem adotando uma 

metodologia moderna de 
controle externo e dentro 
dessa metodologia e desse 
novo princípio, está pro-
curando atuar de forma 
preventiva. “Nossa meta é 
organizar a discussão para 

se chegar a um denomina-
dor comum sobre o que 
fazer para resolver a ques-
tão. Essa é uma discussão 
de 50 anos, e quem vem 
sofrendo é a falésia por-
que se discute muito mas 
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José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito 
(CPI) que investiga os 
danos aos consumi-
dores causados pelas 
empresas de telefonia 
celular, telefonia fixa, 
banda larga e internet 
móvel realizou nessa 
sexta-feira (22) uma 
reunião com o consul-
tor da Cielo, Jefferson 
Amando, com objetivo 
de responder aos ques-
tionamentos dos de-
putados sobre as ven-
das feitas com cartão 
de crédito pelas ope-
radoras investigadas. 
Além do presidente 
da CPI, deputado João 
Gonçalves, também 
participou do encon-
tro o relator da comis-
são, Bosco Carneiro, e 
assessores da empresa. 
O encontro ocorreu 
na superintendência 
do Banco do Brasil. 
Para João Gonçalves, 
o encontro serviu para 
adiantar uma sessão 
pública que iria ser rea-

lizada no mês de agos-
to, mas a empresa se 
antecipou em prestar 
as informações, cola-
borando com os traba-
lhos dos parlamentares. 
Já o relator Bosco Car-
neiro garantiu que o 
encontro permitiu que 
a comissão coletasse 
mais informações so-
bre o recolhimento de 
impostos quando há 
recarga de celular. 

“As informações 
prestadas pela direto-
ria da Cielo no dia de 
hoje vão ajudar mui-
to nas investigações 
e elaboração do rela-
tório final dos traba-
lhos”, resumiu.

O consultor da Cie-
lo, Jefferson Amando, 
que também já ocu-
pou a vice-presidência 
da empresa, destacou 
que a antecipação em 
prestar informações à 
CPI se deve ao fato da 
empresa querer cola-
borar com os trabalhos 
da comissão. 

AL questiona vendas 
com cartão de crédito 

CPI DA TELEFONIA

O senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) destacou nessa 
sexta-feira (22) que vinha de-
fendendo a candidatura pró-
pria do PMDB à Prefeitura de 
João Pessoa, através do nome 
do deputado federal Mano-
el Júnior (PMDB-PB). Porém, 
com a decisão de Manoel Jú-
nior, anunciada nessa sexta, 
de retirar a candidatura pró-
pria do partido, Lira passou a 
defender uma composição do 
PMDB com o PSB do governa-
dor Ricardo Coutinho. “Esta é 
a melhor solução política para 
o fortalecimento dos candida-
tos a vereador do PMDB na ca-
pital”, afirmou Lira.

A partir desta composi-
ção, afirma Lira, o PMDB indi-
caria o candidato a vice-pre-
feito na chapa encabeçada por 
Cida Ramos, candidata do PSB 
à prefeitura da capital. E, em 
contrapartida, o PSB indicaria 
os candidatos a vice-prefeito 
de Veneziano Vital do Rêgo, 
em Campina Grande, de Fátima 
Paulino, em Guarabira; e de Na-
bor Wanderley, em Patos.

Lira defende indicação do vice de Cida
ALIANÇA ENTrE PmDb E Psb

ninguém faz nada. Então 
chegou a hora de sentar-
mos com os poderes pú-
blicos para que todos jun-
tos trabalhem em prol da 
solução do problema”. 

O encontro aconteceu 
no auditório do Pleno Mi-
nistro João Agripino Filho 
com a participação de re-
presentantes do Governo 
do Estado, Capitania dos 
Portos, Prefeitura Muni-
cipal, Câmara de Vereado-
res, Ibama, Sudema, UFPB, 
Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo, Conselho 
Regional de Engenharia e 
Arquitetura e integrantes 
do grupo “Amigos da Bar-
reira”.

A ideia foi a da con-
junção de esforços para 
conter, do melhor modo 
possível, o processo ero-
sivo que não ameaça ape-
nas um marco geográfico 
de importância continen-
tal. Ameaça, também, um 
fenômeno da natureza 
essencial à história, à cul-
tura e ao desenvolvimento 
econômico da Paraíba, em 
vista de sua importância 
para o turismo com suas 
oportunidades de empre-
go e renda. 

Desta forma, entende Rai-
mundo Lira, a partir de João 
Pessoa, PMDB e PSB fariam 
composições nestas outras 
cidades, onde, atualmente, os 

dois partidos estão confronta-
dos politicamente. “Assim, os 
dois partidos saem unidos, na 
capital, em Campina, em Patos 
e em Guarabira, para as elei-

ções deste ano, em coligações 
fortes e com amplas chan-
ces de vitória, fortalecendo a 
aliança PMDB-PSB no Estado”, 
destacou Raimundo Lira.

A executiva Jovem do PMDB 
municipal acatou a desistência do 
pré-candidato a prefeito do parti-
do, Manoel Júnior, assim lançan-
do em carta, o nome de Ramon 
Cordeiro como opção para a vice 
em uma chapa majoritária em 
que o PMDB apoiará, após discus-
são com o presidente do Diretório 
Estadual do partido, senador José 
Maranhão.

Durante a tarde dessa sexta-
-feira (22), Manoel Júnior anun-
ciou a desistência de concorrer a 
vaga da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), assim como 
divulgando que poderá ser dissi-
dente dentro do partido.

PMDB Jovem indica Ramon Cordeiro para vice em chapa

Leia a carta na íntegra
Carta Aberta da Juventude 

PMDB-PB:
Saudações aos que têm cora-

gem!
Diante da desistência de can-

didatura própria através do nome 
do Deputado Manoel Júnior, e em 
defesa de um processo pautado 
pelo RESPEITO AMPLO e DEMO-
CRÁTICO, após reunião da Execu-
tiva da JPMDPB, por unanimidade 
dos presentes, decidiu-se por indicar 
nome de RAMON CORDEIRO como 
opção partidária para ocupar cargo 

de vice-prefeito de João Pessoa no 
processo de aliança partidária a ser 
conduzida pela Direção Estadual, 
sob comando do Senador José Ma-
ranhão.

Acreditamos na firme ideia que 
é preciso conduzir a política na bus-
ca do resgate moral, dando repre-
sentatividade as instâncias partidá-
rias e sabendo ouvir. Somos PMDB!

JPMDBPB
Movimento pela Ética e em De-

fesa da Participação Partidária
João Pessoa, 22 de julho de 2016

FOtO: Evandro Pereira

FOtO: Divulgação/ALPB

FOtO: Divulgação

Durante o Diálogo Público, grupo de ativistas realizou um protesto contra o projeto de R$ 80 milhões da Prefeitura da capital

Representante da Cielo foi ouvido ontem pela comissão

Senador propõe aliança com o PMDB em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos
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Quem trafega no sentido 
João Pessoa/Campina Grande 
passa por cima do viaduto 

Trânsito é liberado em duas vias
VIADUTO DO GEISEL

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Superintendência de 
Obras do Plano de Desen-
volvimento da Paraíba (Su-
plan) libera hoje duas vias 
de acesso no Viaduto do Gei-
sel para os milhares de mo-
toristas que utilizam diaria-
mente a BR-230. Para quem 
trafegar no sentido João 
Pessoa/Campina Grande, 
ao chegar nas proximidades 
do Ronaldão vai passar por 
cima do viaduto e seguir até 
a Energisa, pegando a alça 
para retornar à rodovia. E 
quem está vindo de Campi-
na Grande para a capital pe-
gará um novo acesso à direi-
ta ao chegar nas imediações 
do Parque de Exposição de 
Animais, passando em fren-
te à Central de Polícia até o 
Carajás, para em seguida re-
tornar à BR-230.

As obras do Viaduto do 
Geisel, com iluminação em 
lâmpadas LED e nova arbori-
zação, continuam avançando, 
e para que sejam possibilita-
das novas frentes de serviço, 
foram feitas essas interdi-
ções. Por isso, o trânsito na 
localidade, entre os bairros 
do Cristo e Ernesto Geisel, 
foi modificado e os veículos 
de médio e grande porte pas-
sarão pelos trechos e desvios 
liberados a partir da manhã 
de hoje.

Para quem vai trafegar 
na direção dos bairros Cris-
to e Geisel ou vice e versa, os 
acessos diretos aos bairros 
estarão interligados pelos 
trechos que serão liberados, 
passando debaixo da estru-
tura principal do viaduto.

A obra 
De acordo com informa-

ções da superintendente da 
Suplan, Simone Guimarães, 
até o momento foram medi-
dos e atestados 27 boletins 
de medição, o que equivale a 
65% da obra concluída, sem 
os serviços do mês corrente, 
correspondendo a um inves-
timento de aproximadamen-
te R$ 25 milhões. O valor 
total da obra é de R$ 38,9 

milhões.
Depois de pronta, a obra 

terá 1,75km de extensão. A 
intervenção vai solucionar 
os problemas de circulação 
de veículos na interseção da 
BR-230, atendendo aos bair-
ros das Zonas Sul e Sudeste 
da capital paraibana. O via-
duto está sendo edificado em 
concreto armado, com qua-
tro alças e trevo. O projeto foi 
aprovado pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), em 
Brasília. Os serviços consis-
tem na adequação das inter-
seções para a transposição 
da BR-230 e seus respectivos 
sistemas viários de acesso. 
No momento, cerca de 100 
operários trabalham diaria-
mente.

Mobilidade urbana
O Viaduto do Geisel é 

uma das mais importantes 
intervenções em mobilida-
de urbana em execução na 
Paraíba, que promete me-
lhorar o trânsito na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. O governador Ricar-
do Coutinho garante que 
a obra não vai parar e os 
serviços serão concluídos, 
apesar das dificuldades e 
falta da liberação dos re-
cursos por parte do Gover-
no Federal.

O Governo do Estado 
já realizou outras obras de 
mobilidade urbana na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Entre elas, destaque 
para o Trevo das Mangabei-
ras, entregue em agosto de 
2015, como parte das come-
morações de aniversário da 
capital paraibana. Foi feita 
ainda a instalação de duas 
passarelas na BR-230, be-
neficiando a comunidade de 
Boa Esperança e Renascer, e 
o binário de Bayeux, também 
em operação.

PRF
Devido aos desvios que 

serão implementados na 
área das obras do Viaduto do 
Geisel a partir de hoje, a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
estará orientando os usuá-
rios quanto às mudanças.

Para o motorista que 
sair da capital com destino 
ao interior (sentido crescen-

Veículos já podem utilizar parte do viaduto, e trecho da BR-230 foi interditado para continuidade da obra, que está 65% concluída

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estão orientando os motoristas quanto às mudanças no trânsito no viaduto e no entorno

te), o viaduto estará liberado. 
Após a descida, o condutor 
seguirá pela pista local (pa-
ralela à BR) até as proximi-
dades do Parque de Exposi-
ção, quando deverá retornar 
para a BR-230, à esquerda.

Para quem vem no sen-
tido contrário (interior/capi-
tal), o desvio terá início nas 
proximidades do Parque de 

Exposição. Basta pegar o des-
vio à direita, seguindo pela 
pista local, passando em fren-
te à Central de Polícia, até as 
imediações da Comercial Ca-
rajás, quando deverá retornar 
para a BR-230, à esquerda.

Para quem trafega entre 
os bairros do Cristo e Geisel, 
o fluxo seguirá pelas vias que 
estão abaixo do viaduto.

Velocidade moderada
Todo motorista deve 

tomar o cuidado necessário 
quando chegar próximo aos 
pontos de desvio e viadu-
to, pois, como o trecho está 
em obras, há ondulações e 
estreitamentos em alguns 
pontos, inclusive, no próprio 
viaduto. A velocidade no lo-
cal deverá ser moderada. A 

PRF acompanhará a rotina do 
local dos desvios através de 
rondas constantes. Imagens 
feitas por câmeras de moni-
toramento instaladas pela 
Semob/João Pessoa estarão 
à disposição da PRF para que, 
em caso de qualquer fato que 
fuja da anormalidade, as pro-
vidências sejam tomadas com 
o máximo de brevidade.

Detran-PB comemora dias 
do motorista e motociclista

Nesta segunda-feira (25) 
e quarta-feira (27), dois even-
tos farão parte das atividades 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), em 
comemoração aos dias do 
Motorista e do Motociclista, 
respectivamente. No primei-
ro, a data será celebrada a 
partir das 8h, com ativida-
des na sede da autarquia, 
em Mangabeira. Já o Dia do 
Motociclista será lembrado 
no Hospital de Emergência e 
Trauma, com palestras junto 
aos familiares e vítimas de 
acidentes de motos.

A programação alusiva 
ao Dia do Motorista consta 
de celebração de Missa de 
Ação de Graças, às 8h, no 
Sindicato dos Trabalhado-
res do Detran (Sindtran), 
seguida de demonstração de 

como se comportar diante 
dos obstáculos encontrados 
em vias públicas, a exemplo 
das calçadas, com equipa-
mento instalado no hall da 
sede de Mangabeira. Na oca-
sião, ainda serão disponibi-
lizados serviços de saúde, 
em parceria com as Facul-
dades Maurício de Nassau 
e Unopar, além do Hospital 
Clementino Fraga, no setor 
de atendimento aos usuá-
rios.

Dia do Motociclista 
A programação alusiva 

ao Dia do Motociclista será 
desenvolvida no Hospital de 
Trauma das 8h às 12h, jun-
to aos familiares e vítimas 
de acidentes. Com o tema 
“Educação e Segurança no 
Trânsito”, serão realizadas 

palestras, inclusive com a 
participação do piloto Hal-
ley Amorim, que relatará 
sua experiência com a pi-
lotagem profissional. Além 
disso, haverá visita aos leitos 
dos internos e apresentação 
do Motoclube Esquadrão de 
Cristo.

Segundo a chefe da Divi-
são de Educação de Trânsito 
do Detran-PB, Abimadabe 
Vieira, os eventos comemo-
rativos também têm a finali-
dade de alertar e fazer com 
que as pessoas reflitam so-
bre a importância do respei-
to às leis, visando um trân-
sito mais seguro e menos 
violento. Durante as visitas 
aos leitos será reforçada a 
necessidade do uso do capa-
cete e demais equipamentos 
de segurança.

A partir de segunda-feira (25) até 
a quinta-feira (28), o Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-PB) abrirá o 
pátio da sua sede, em Mangabeira, para 
visitação dos interessados nos 430 veícu-
los que irão a leilão no próximo dia 29. O 
evento começa às 9h, no Centro de Edu-
cação da Polícia Militar, no mesmo bairro.

A visitação será aberta das 8h às 
16h30, para inspeção visual dos veícu-
los (328 motos, 80 carros e 22 sucatas). 
Segundo o edital, “é assegurado a todo 
interessado o direito de inspecionar, vi-
sualmente, todos os veículos automoto-
res, nos dias e horários indicados, pelo 
que ninguém poderá, posteriormente, 
alegar qualquer desconhecimento do 
estado de conservação dos bens, objetos 
do presente leilão”. 

A 2ª data do leilão será 8 de agos-
to, com o restante dos veículos não arre-
matados na primeira sessão. Os carros e 
motos recuperáveis ou sucateados a ser 
leiloados foram removidos por infração 
ao código de trânsito e não retirados por 
seus proprietários nos prazos e forma es-
tabelecidos pela legislação vigente. 

Segundo o presidente da Comissão 
de Leilão do Detran-PB, Eugênio Pacelli, 
o veículo considerado recuperável pode-
rá voltar a circular, desde que o arrema-
tante tome as providências necessárias. 
“Já o veículo considerado sucateado não 
poderá voltar a circular, devendo ser bai-
xado no Renavan (Registro Nacional de 
Veículos Automotores). Terá destinação 
exclusiva para desmonte e reaproveita-
mento comercial de suas peças”.

Visitação de veículos do leilão 
será aberta na segunda-feira

NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PM

FOTOS: Evandro Pereira
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Suspeito de assassinar Rebeca 
tem prisão temporária decretada 
Padrasto da adolescente, 
morta há cinco anos, foi 
preso ontem na capital

O padrasto da adolescen-
te Rebeca, o cabo da Polícia 
Militar Edvaldo Soares, teve a 
prisão temporária decretada. 
A prisão ocorreu na manhã 
de ontem, em João Pessoa. A 
adolescente foi assassinada 
há cinco anos na capital. 

O promotor do 1º Tri-
bunal do Júri de João Pessoa, 
Marcus Leite, que assumiu o 
caso desde o dia 1º de março 
deste ano, requereu a prisão 
temporária, em harmonia 
com o delegado Glauber Pon-
tes. Ele havia determinado a 
realização de algumas dili-
gências, das quais foram le-
vantadas fundadas suspeitas 
sobre a participação do pa-
drasto no caso Rebeca. 

“Identificamos que o pa-
drasto vinha obscurecendo as 
investigações, eis que, sendo 
um dos principais suspeitos 
já deveria ter fornecido outros 
elementos para a elucidação 
do crime, e até mesmo, apon-
tar a participação de terceira 
pessoa. Acreditamos que ele 
não cometeu os crimes sozi-
nho, se autor intelectual ou 
material, ele foi auxiliado. E 
isso é motivo, segundo a lei, 
para decretação de prisão 
temporária”, disse o promotor.

Ainda segundo o promo-
tor, se chegou ao desfecho que 
o padrasto tem envolvimento 

direto no crime. “Há várias 
contradições, como álibis do 
padrasto que não se confir-
maram, aliado ao seu perfil 
voltado para crimes de natu-
reza sexual, fundamentando 
ainda mais o decreto da pri-
são temporária, objetivando 
o aprimoramento das investi-
gações”, disse o promotor.

O promotor informou 
ainda que, na quinta-feira 
(21), o juiz em exercício do 
1º Tribunal do Júri, Antônio 
Maroja, deferiu a propositura 
ministerial e representação 
policial, decretando a prisão 
temporária do padrasto por 
30 dias. “E hoje foi cumpri-
do o mandado de prisão do 
suspeito que, após 30 dias, 
de acordo com a lei, se não 
atingir a finalidade prevista, 
a medida cautelar constriti-
va pode ser prorrogada por 
igual período, sendo, ao final, 
avaliado todo o contexto pro-
batório objetivando o ofereci-
mento da denúncia”, finalizou.

O caso
Rebeca Cristina, de 15 

anos, foi estuprada e assas-
sinada em 11 de julho de 
2011, no trajeto entre a casa 
da família e o Colégio da Po-
lícia Militar, em Mangabeira 
VIII, Zona Sul de João Pessoa. 
O corpo da estudante foi en-
contrado com diversos tiros 
em um matagal na Praia de 
Jacarapé, Litoral Sul da Paraí-
ba, na tarde do mesmo dia do 
crime.

Investigações desenvol-
vidas pela Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do seu Grupo 
de Operações Especiais (GOE), 
resultaram na prisão de cinco 
pessoas suspeitas de roubos a 
banco, homicídios e clonagem 
de veículos na quinta-feira 
(21). A ação aconteceu em Ca-
rapibus, município do Conde, 
no Litoral Sul, e contou com o 
apoio do Grupo de Ações Táti-
cas Especiais (Gate) da Polícia 
Militar da Paraíba, da Divisão 
de Combate ao Crime Organi-
zado (Deicor) da Polícia Civil 
do Rio Grande do Norte (RN) e 
do Ministério Público (Gaeco).

De acordo com o dele-
gado do GOE, Allan Terruel, 
todos os presos são naturais 
do Rio Grande do Norte e se 
escondiam na Paraíba com a 
intenção de cometer crimes 
em várias cidades do Estado. 

“Primeiramente rece-
bemos informes de que os 

presos estariam em Baía da 
Traição, uma região de praia, 
tranquila. As denúncias che-
garam via o número 197 – Dis-
que Denúncia da Secretaria 
da Segurança e Defesa Social 
(Seds), informando a existên-
cia de um grupo criminoso na 
área. Quando começamos os 
levantamentos, descobrimos 
que os suspeitos estariam em 
uma localidade de difícil aces-
so no Litoral Sul. Com inves-
tigações e incursões na área 
desde o último dia 18 de julho, 
chegamos a identificar a casa 
que servia de esconderijo e 
que eles provavelmente esta-
vam armados. Conseguimos 
efetuar a prisão dos suspeitos 
em uma ação que envolveu 30 
policiais. Eles foram presos 
em flagrante na posse de vá-
rias armas, materiais rouba-
dos e dinheiro. Apreendemos 
veículos roubados também”, 
disse a autoridade policial. 

Foram presos: Ranielson 
dos Santos, de 27 anos; Rafael 
Douglas de 19; Daniel Francis-
co, de 25 anos, Arlon Cleiton 
Barbosa, de 22 anos; e Alex-
sandro Ribeiro da Silva, de 29 
anos. O delegado da Divisão de 
Combate ao Crime Organiza-
do (Deicor) do Rio Grande do 
Norte, Emerson Valente, disse 
que alguns dos suspeitos são 
foragidos do sistema prisional. 

“Os presos já tinham 
passagem pela polícia e par-
ticipavam de um esquema cri-
minoso que envolvia o roubo 
de veículos, a posse ilegal de 
arma de fogo e ainda homicí-
dios em vários municípios do 
Rio Grande do Norte. Troca-
mos informações com a Po-
lícia Civil da Paraíba e nesse 
apoio mútuo foi possível pren-
der os criminosos e apreender 
vários materiais que dão ma-
terialidade ao tipo de crime 
cometido por eles, no caso, as 

explosões a banco”, afirmou 
Valente. Durante as aborda-
gens, foram apreendidas oito 
armas de fogo, cinco equipa-
mentos explosivos, óculos de 
sol, celulares, uma quantia em 
dinheiro, placas de carro clo-
nadas, materiais para adulte-
ração de chassis, televisores, 
ventiladores e ainda veículos. 

Ainda segundo o dele-
gado Allan Terruel, em de-
poimento os suspeitos con-
fessaram a participação nas 
práticas criminosas, princi-
palmente nas ações contra 
instituições bancárias. “Eles 
disseram que estavam se pre-
parando para realizar uma 
explosão de caixa eletrônico 
na cidade de Campina Grande 
e confessaram que integram 
um grupo de assaltos a ban-
co aqui na região da Paraíba”, 
explicou Terruel. Os presos 
serão encaminhados para o 
Presídio do Roger.

Presos cinco acusados de integrar 
quadrilha de assaltantes de banco 

NO LITORAL SUL

De acordo com a polícia, os presos participavam de um esquema criminoso que envolvia roubo de veículos e homicídios no RN 

Levantamento do Centro de 
Operações Policiais (Ciop) da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa Social 
(Seds) aponta que de janeiro a junho 
deste ano foram registrados 2.444 
ligações falsas indevidas ao número 
190. O fato também vem ocorrendo 
no Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba, onde foi registrado, nesse 
mesmo período, um total de 17.926 
chamadas de emergências, que são 
telefonemas com informações falsas 
ou 'brincadeiras', os chamados trotes.

De acordo com o tenente-coro-
nel Arnaldo Sobrinho, coordenador 
do Ciop, as ligações indevidas ou 
“trotes” prejudicam os usuários que 
necessitam de atendimentos dos ór-
gãos operativos de Segurança Públi-
ca. “Mesmo com as campanhas de 
conscientização já realizadas, esse 
hábito continua ocorrendo, o que se 
faz necessário responsabilizar crimi-
nalmente adultos e responsáveis por 
crianças que insistentemente têm 
acionado o 190, que é de utilidade 

pública, provocando congestiona-
mento das linhas”.

O levantamento do Ciop apon-
ta que no mês de janeiro foram re-
gistrados 619 mil; em fevereiro, 470 
mil; março, 453 mil; abril, 313 mil; 
maio, 306 mil, e no último mês de 
junho, 283 mil ligações falsas. Vale 
lembrar aos praticantes dessa “brin-
cadeira de mau gosto” que enquan-
to alguém gasta tempo no telefone 
enganando o telefonista, outra pes-
soa que realmente tem uma denún-
cia para fazer fica na espera para 
que a linha desocupe, sendo impedi-
da de receber o atendimento neces-
sário em tempo real.

Leis contra trotes
A Paraíba tem pelo menos três 

leis elaboradas com o objetivo de 
reduzir a incidência de trotes tele-
fônicos. Elas estabelecem punições 
contra os infratores e campanhas 
educativas sobre a gravidade de se 
fazer ligações falsas para órgãos de 
segurança e também de saúde.

Sancionada em dezembro de 
2011, a Lei 9.544 institui a aplicação 

de multas contra o proprietário de 
linhas telefônicas das quais sejam 
originadas as ligações falsas para a 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil e Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu). De 
acordo com o texto, a norma esta-
belece que os órgãos devem encami-
nhar às operadoras telefônicas um 
relatório com os números de onde 
partiram os trotes, e as empresas, 
por sua vez, devem informar os no-
mes dos donos dos telefones. A mul-
ta prevista é de R$ 100,00 por cada 
trote realizado, duplicando-se o va-
lor em caso de reincidência.

A Lei 9.544 é similar à 9.002 san-
cionada em 2009. A diferença é que 
esta última estabelece que o dinheiro 
do pagamento das multas (50 Ufir's 
por trote) deve ser revertido para a 
modernização tecnológica das unida-
des operacionais dos órgãos vítimas 
das ligações telefônicas falsas. Já a Lei 
9.376 obriga as escolas da rede públi-
ca estadual a implementar campanha 
educativa contra  os trotes. A lei esta-
belece que a Secretaria de Educação 
é responsável pela iniciativa.

Ciop registra mais de 2 mil trotes
LIGAÇÕES FALSAS PARA O 190

PM apreende drogas e 
armas em Santa Rita

Dupla é detida no Alto 
do Mateus por tráfico

Policiais militares do 7º 
Batalhão conseguiram deter, 
na quinta-feira (21), cinco 
pessoas suspeitas de envol-
vimento com o tráfico de dro-
gas na região de Santa Rita.

Após o levantamento de 
informações, os policiais reali-
zaram diligências que os leva-
ram até o bairro de Tibiri, onde 
conseguiram realizar a prisão 
de três adultos, entre eles duas 
mulheres e ainda a apreensão 
de dois adolescentes. No local, 
os policiais encontraram cerca 
de 300 gramas de maconha, 
além de 40 papelotes da droga 
prontos para a venda e pedras 
de crack.

Segundo os policiais que 
participaram da ação, há ain-
da a suspeita que uma moto-
cicleta de cor azul e branca, 
que se encontrava com um 
dos detidos, estaria sendo 

utilizada na prática de vários 
assaltos nos bairros de Tibiri 
II, Marco Moura e Eitel San-
tiago. 

Os envolvidos foram 
conduzidos juntamente com 
o material para 14ª Delega-
cia.

Arma apreendida
Ainda na quinta-feira, 

policiais realizavam rondas 
nas adjacências do aeropor-
to de Bayeux e perceberam 
dois homens em atitude 
suspeita trafegando em uma 
motocicleta preta. A dupla 
empreendeu fuga e, no ca-
minho, arremessou um obje-
to. Ao checarem o que havia 
sido jogado, os policiais en-
contraram uma espingarda 
calibre 32. A arma de fogo foi 
entregue na 6ª Delegacia, em 
Santa Rita.

Policiais militares apre-
enderam, ontem, duas armas 
de fogo com várias munições,  
maconha, crack e uma balança 
de precisão, durante  patrulha-
mento no Alto do Mateus, em 
João Pessoa.

Após receberem informa-
ções, através do Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop), sobre uma denúncia 
de tráfico de drogas, na co-
munidade Jardim da Mônica, 
no bairro Alto do Mateus, os 
policiais da Força Tática do 1º 
BPM, com apoio de policiais da 
6ª Companhia, foram ao local 
informado onde encontraram 
um jovem de 18 anos e um 
adolescente de 16 anos.

Com os suspeitos foram 

encontrados uma espingarda 
12 e um revólver calibre 38 
com várias munições, cerca de 
500 gramas de maconha, uma 
pedra de crack, uma balança 
de precisão e material para 
embalar a droga. Os detidos e 
o material apreendido foram 
encaminhados para a Central 
de Polícia, na capital. 

Suspeitos de assaltos 
Na quinta-feira (21), a 

PM prendeu dois suspeitos de 
cometer vários assaltos na ca-
pital. Com a dupla, no bairro 
Jardim Planalto, foram apreen-
didos 1,5 kg de pasta de cocaí-
na, 1 kg de maconha e  vários 
chips de celular, cartões de cré-
dito e um simulacro de arma. 
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Funcionários da Ebserh fazem greve 
no Hospital Universitário da capital
Entre as reivindicações está 
a volta das negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Os servidores do Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW), da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa, paralisaram suas 
atividades por tempo in-
determinado na manhã de 
ontem. Os colaboradores 
da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh) – empresa pública 
do Ministério da Educação 
que administra os hospitais 
universitários – iniciaram o 
movimento, de âmbito na-
cional, em que as consultas 
e a parte administrativa do 
hospital foram suspensas, 
mas, de acordo com a limi-
nar do Tribunal Superior 
do Trabalho, 75% dos tra-
balhadores devem perma-
necer ativos. 

O secretário-geral do 
Sindicato Estadual dos Tra-
balhadores de Empresas 
Públicas de Serviços Hos-
pitalares (Sindserh), Adria-
no Furtado Lima, explicou 
que o movimento teve iní-
cio em dezembro do ano 
passado, quando a Ebserh 
iniciou uma negociação da 
mesa do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) de seus 
empregados. Nessa reunião 
foi proposto que o ACT não 
iria se estender além do 
mês de março. Os trabalha-
dores discutiram suas pro-
postas de acordo com os 
índices inflacionários e o 

Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) estava 
sendo utilizado para  regu-
lar os salários e  benefícios 
dos funcionários. 

Reivindicações
O secretário disse que 

os servidores estão reivin-

dicando o retorno das ne-
gociações do ACT e, segun-
do ele, os índices não foram 
incluídos na reunião de on-
tem com a Ebserh. Reivin-
dicam também redução da 
jornada de trabalho para 30 
horas semanais, igualmente 
aos servidores estatuários; 

ajustes com a categoria do 
Plano de Carreiras, Cargos 
e Salários; implantação do 
plano de Previdência; a 
reposição das perdas sala-
riais, de acordo com a infla-
ção experimentada; e cum-
primento das horas extras 
realizadas, tais como os 

atrasos na troca do plantão.
O superintendente do 

HU, Arnaldo Medeiros, dis-
se que mesmo com dois 
setores paralisados, os 
atendimentos não foram 
afetados. "A greve é um 
direito institucional dos 
trabalhadores. Houve uma 

determinação do Tribunal 
Superior do Trabalho de 
que a greve deveria aconte-
cer garantindo no mínimo 
75% dos serviços, então é o 
que está sendo observado. 
Hoje foi o primeiro dia e o 
hospital está funcionando 
normalmente", disse.

Pacientes aguardam consultas, que não foram totalmente suspensas devido a determinação do TST de que 75% dos trabalhadores devem permanecer ativos 

Jornalista Erialdo 
Pereira, ex-editor 
da Rede Paraíba, 
morre em Recife

A imprensa paraibana 
está de luto. Faleceu ontem o 
jornalista e advogado Erialdo 
Pereira, primeiro diretor de 
Jornalismo da Rede Paraíba 
de Televisão e um dos mais 
gabaritados profissionais de 
comunicação do Estado.

Erialdo Pereira estava in-
ternado no Hospital Real Por-
tuguês, em Recife (PE), desde 
a semana passada, tratando 
de problemas renais que o 
acometia há anos. Na manhã 
de ontem, ele sofreu uma pa-
rada cardíaca.

Nascido em Cajazeiras, 
em 1948, Erialdo Pereira co-
meçou a carreira em João 
Pessoa nos anos 1960. Em 
seguida, ele foi para o Rio de 
Janeiro, onde trabalhou em 
rádios e jornais. Voltou para 
a Paraíba em 1978, quando 
atuou em jornais impressos. 
Se tornou editor geral da TV 
Cabo Branco na fundação 
da emissora, em 1986, e em 
seguida também assumiu o 
mesmo cargo na TV Paraíba.

Erialdo manteve o cargo 
nas duas emissoras até o ano 
de 2004, quando se aposen-
tou por problemas de saúde. 
Mesmo aposentado, cursou e 
concluiu o curso de Direito. 
O jornalista deixa esposa e 
quatro filhos. O sepultamen-
to está marcado para hoje, no 
Cemitério Senhor da Boa Sen-
tença.

Uma parceria firmada entre a 3ª 
Gerência Regional de Saúde (GRS), se-
diada em Campina Grande, e a Clínica 
Escola de Fisioterapia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) vai oferecer 
fisioterapia respiratória para pacientes 
atendidos por grupos de tratamento de 
tabagistas nos 42 municípios que inte-
gram a área da 3ª GRS.

Na próxima segunda-feira (25), às 
10h, na sede da 3ª GRS, a parceria será 
formalizada oficialmente entre a geren-
te regional Tatiana Medeiros e a profes-
sora Giselda Felix Coutinho, supervisora 
do estágio de Fisioterapia Respiratória 
da clínica. Inicialmente, serão beneficia-

dos 40 pacientes.
“A parceria entre a 3ª GRS e a UEPB 

vai beneficiar os pacientes que necessi-
tam da fisioterapia respiratória e tam-
bém os estudantes, que vão aprimorar 
o aprendizado, colocando em prática o 
que aprenderam durante o curso”, disse 
Tatiana Medeiros, destacando a intera-
ção entre os órgãos estaduais. 

Os pacientes que estão nos grupos 
de tabagistas, de acordo com a profes-
sora Giselda Felix Coutinho, que leciona 
a disciplina de Pneumologia, serão aten-
didos por alunos que estão no último 
ano do curso e também por professores 
supervisores. 

Parceria oferece fisioterapia 
respiratória para fumantes 

EM CAMPINA GRANDE

A realização de leilão 
de carros apreendidos como 
uma medida para evitar cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti foi um dos temas da 
webconferência ocorrida no 
final da manhã de ontem, en-
tre representantes do Minis-
tério da Saúde e dos Estados 
de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e 
Bahia, com o objetivo de ali-
nhar as ações de mobilização 
e combate ao mosquito que 
transmite o vírus da dengue, 
chikungunya e zika. 

Da Paraíba participaram 
representantes da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), da 
Vigilância Ambiental e da 1ª 
Gerência Regional (GRS); da 
Fundação Nacional de Saúde 
e da Secretaria de Desenvol-
vimento Humano. 

“Na próxima semana 
vamos promover uma reu-
nião com o Detran, a Polí-
cia Rodoviária Federal e o 
Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran), para 
pedir um levantamento dos 
veículos apreendidos dispo-
níveis para leilão no nosso 
Estado, conforme solicitação 
dos Ministérios da Saúde e 
da Justiça. Acredito que esta 
ação seja bastante eficaz com 
o propósito de diminuir cria-
douros do mosquito”, disse 
o gerente operacional de Vi-
gilância Ambiental, Geraldo 
Moreira de Menezes. 

Durante a web foi infor-
mado que o 4º ciclo de ações 
de combate ao mosquito foi 
encerrado no mês de junho, 
com 79,37% de visitação 
domiciliar, nacionalmente. 
Embora a meta fosse atingir 
100% dos imóveis, a avalia-
ção do resultado é satisfa-
tória. “Estamos no caminho 
certo”, disse o coordenador 
da Sala de Situação Nacional, 
Janivan dos Santos. O quinto 
ciclo já foi iniciado e será en-
cerrado no mês de agosto. 

As webconferências são 
realizadas quinzenalmente. 
Dessa vez, outro tema que 
entrou em pauta foi o pro-
blema dos imóveis fechados 
que dificulta o trabalho das 
equipes e aumenta o risco 
de proliferação do mosqui-
to. Na próxima reunião serão 
debatidas estratégias para 
envolver os municípios nesta 
batalha.  

Discutidas novas ações 
contra o Aedes aegypti

wEbCoNfERêNCIA

Entre as 
medidas está  
a realização 
de leilões 
de veículos 
apreendidos para 
evitar criadouros 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad), 
oferta, neste mês de julho, 
curso de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). 

As aulas tiveram início 
na quinta-feira (21), no Cen-
tro de Convivência do Idoso 
(CCI), no Castelo Branco, em 
João Pessoa. A partir do dia 

27, terá início uma nova tur-
ma no Centro Social Urbano 
(CSU) do Geisel. 

A coordenadora estadual 
dos CSUs, Marta Diniz, expli-
ca que o curso terá duração 
de 80 horas. “Este curso de 
Libras é destinado a profes-
sores com o objetivo de mi-
nimizar as dificuldades do 
aluno surdo em sala de aula, 
facilitando a comunicação en-
tre ele e o professor”, disse. Os 
professores que realizam o 

curso de Libras são da Funad. 

Outros cursos
Os Centros Sociais Urba-

nos são espaços que ofertam 
cursos gratuitos profissio-
nalizantes ministrados por 
profissionais qualificados 
para a população, por meio 
de parcerias como o Cendac, 
Senac e também com profes-
sores da própria Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento Humano. 

Governo disponibiliza curso 
de Libras para professores

LÍNGUA bRASILEIRA DE SINAIS

foto: Ortilo Antônio
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Criado o Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico e Desaparecimento de Pessoas
O decreto do governador 
Ricardo Coutinho foi publicado 
ontem no Diário Oficial

O Governo do Estado 
publicou no Diário Oficial do 
Estado (DOE) dessa sexta-
feira (22) o decreto do go-
vernador Ricardo Coutinho 
que institui o Núcleo de En-
frentamento ao Tráfico e De-
saparecimento de Pessoas 
(NETDP-PB) e o Comitê Es-
tadual de Enfrentamento ao 
Tráfico e Desaparecimento 
de Pessoas (CETDP-PB), vin-
culado à Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh), que tem por 
objetivo executar as ações 
de prevenção e repressão ao 
tráfico e desaparecimento 
de pessoas na esfera esta-
dual.

Compete ao NETDP-PB, 
entre outros, participar do 
processo de elaboração da 
Política Estadual de Enfren-
tamento ao Tráfico e Desa-
parecimento de Pessoas e 
acompanhar o cumprimento 
de suas diretrizes e ações. 
O CETDP-PB será composto 
por representantes dos se-
guintes órgãos: SEDH; Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção; Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer; 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social; 
Secretaria de Estado do Tu-
rismo e do Desenvolvimento 
Econômico; Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana; Secretaria 
de Estado da Saúde; Polícia 
Federal; Ministério Público 
Estadual, entre outros ór-
gãos estaduais, federais e da 
sociedade civil organizada.

A Sedh vinha há vários 
meses planejando a criação 
do núcleo e do comitê, com 
a participação de diferentes 
órgãos, para juntos traça-
rem metas para o fortaleci-
mento da iniciativa. Com a 
oficialização, as ações serão 
otimizadas para acompa-
nhar os casos de pessoas de-
saparecidas que acontecem 
na Paraíba.

A secretária de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (SEMDH), Gilberta 
Soares, afirmou que a Semdh 
está se juntando a esta ação, 
em especial para fortalecer 
a rede de atendimento às 
mulheres vítimas de violên-
cia. “Atuamos em conjunto, 
servimos de ponte para os 
trabalhos das polícias e do 
Ministério Público. Há toda 
uma rede para este tipo de 
ação e o nosso tem o olhar do 
gênero”, relatou Gilberta.

O decreto foi instituído 
considerando que o Brasil é 
signatário do protocolo adi-
cional à convenção das Na-
ções Unidas contra o crime 
organizado transnacional re-
lativo à prevenção, repressão 
e punição do tráfico de seres 
humanos, em especial mu-
lheres e crianças e que a po-
lítica nacional de enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas 
faz parte de decreto federal. 
Compete ao núcleo também 
elaborar e alimentar um 
banco de dados com infor-
mações das vítimas de tráfi-
co e desaparecimento; e ao 
comitê, propor as diretrizes 
que devem nortear a política 
estadual de enfrentamento 
ao tráfico e desaparecimento 
de pessoas.

Com a expectativa de atrair 
120 mil pessoas, a 22ª edição 
da Multifeira Brasil Mostra 
Brasil foi aberta ao público na 
tarde de ontem no Centro de 
Convenções de João Pessoa. A 
União marca presença no even-
to ocupando um dos mais de 
350 estandes da maior feira de 
vendas do Norte e Nordeste do 
Brasil que vai até o último dia 
de agosto (31), totalizando dez 
dias de exposições. Na ocasião, 
representantes da superinten-
dência ofertam e expõem os 
serviços da superintendência, 
que incluem a editora de livros 
e a gráfica.

“A gente está expondo 
aqui, além da assinatura do 
jornal, pois A União é um jornal 
centenário, a gente está apre-
sentando os produtos da edi-
tora e da gráfica. Então quem 
quiser pode ver os livros que 
foram feitos pela editora e to-
dos os serviços da gráfica que 
incluem materiais publicitários, 
folders e etc”, explicou Gil Fi-
gueiredo, funcionária da supe-
rintendência.

Além de expositores do 
Brasil inteiro, que aproveitam a 
feira para vender os mais varia-
dos serviços, a feira deste ano 
conta com expositores inter-
nacionais e produtos de outros 

países, a exemplo do Japão, da 
Coreia, da Alemanha e de paí-
ses do Continente Africano. Os 
produtos ofertados vão de ali-
mentos, inovações tecnológicas, 
bijuterias, livros, artigos para o 
vestuário, móveis, carros até 
roupas para bonecas. A feira 
conta também com estandes de 
órgãos estaduais, federais e mu-
nicipais a exemplo da Polícia Ci-
vil, do Corpo de Bombeiros, do 
Procon-JP e do Exército Militar.

Rose Barbie veio de São Pau-
lo para a sua 4ª edição da Brasil 
Mostra Brasil. Ela trabalha há 
15 anos no ramo de venda de 
roupas para bonecas. As roupas 
incluem figurinos de super-he-
róis e personagens consagrados 
da cultura pop. “Esse meu seg-
mento serve tanto para criança 
como para adultos, porque exis-
tem muitos colecionadores que 
já são meus clientes fiéis. Eu tra-
balho no atacado também e já 
sou muito conhecida lá em São 
Paulo”, disse.

Para adquirir a senha e entrar 
na feira, o visitante tem que pa-
gar a taxa de R$ 6,00 (com exce-
ção de idosos e crianças menores 
de 12 anos) e, em caso de aden-
trar nas dependências do Centro 
de Convenções em veículo pró-
prio, o valor de R$ 5 reais para 
estacionar. Quem pagar o esta-
cionamento ganhará um bilhete 
para concorrer a um carro 0km ao 
final do evento.

Centro de Convenções abre salões 
para a 22ª Feira Brasil Mostra Brasil

OPORTUNIDADES

As desigualdades en-
tre gêneros e raças têm 
deixado marcas sombrias 
na história da humanida-
de. Registros contam sobre 
como essas disparidades 
trouxeram danos aos rela-
cionamentos humanos e, 
sobretudo, ao progresso da 
sociedade. Em observância 
à necessidade de combater 
esses prejuízos, na cons-
trução de um melhor âm-
bito organizacional, a Com-
panhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) adere 
ao Programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça.
Com foco em empresas 

de médio e grande porte, 
públicas e privadas, o pro-
grama é uma proposta do 
Governo Federal e tem por 
objetivo o desenvolvimen-
to de novas concepções na 
cultura organizacional, a 
fim de promover relações 
de trabalho com menos de-
sigualdades. 

Na Cagepa, o Pró-E-
quidade será apresentado 
para o corpo funcional da 
empresa nesta segunda-
feira (25), no Auditório En-

genheiro Edson Carvalho 
Costa, na Gerência Regional 
do Litoral, Marés, em João 
Pessoa, a partir das 9h30. 
O Plano de Ação será divul-
gado com cronograma esta-
belecido de atividades a se-
rem realizadas até 2018. Ao 
final do período, a Compa-
nhia poderá receber o Selo 
Pró-Equidade de Gênero e 
Raça, o que garantirá a ela o 
reconhecimento público do 
seu comprometimento com 
o avanço social. 

Para Gicelle Bonifácio, 
coordenadora do programa 

na Cagepa, este reconhe-
cimento é uma das moti-
vações para implementar 
novas ações. “Acreditamos 
que a adoção de práticas 
de igualdade e combate 
à discriminação implica, 
favoravelmente, no rendi-
mento laboral de mulheres 
e homens no local de traba-
lho, no ambiente familiar, e 
ainda na obtenção do equi-
líbrio do clima organiza-
cional”, afirma. 

Na Cagepa, o Pró-E-
quidade está sendo geri-
do por um comitê gestor 

de articulação composto 
pelos seguintes membros: 
Gicelle Bonifácio, Clodoal-
do Correia, Joacy Borba, Jô 
Carvalho, Janeide Urtiga e 
Eliete Silva.

Cagepa apoia equidade de gênero e raça
ADESãO A PROgRAmA NAcIONAl

O Plano de 
Ação será 
divulgado com 
cronograma 
estabelecido

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

As roupas de bonecas são uma atração à parte em meio a centenas de produtos Exército Brasileiro exibe armas pesadas, incluindo os tanques da Cavalaria

Gil Figueiredo mostra o estande do jornal A União na Brasil Mostra Brasil

Polícias da Paraíba expõem o que há de mais moderno em equipamentos 

FOTOS: Ortilo Antônio
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Duas bandas antigas serão as atrações de amanhã do 
Music From Paraíba, no Espaço Cultural, em João Pessoa   
Comemorando 20 anos de carreira, a dupla formada por Paulo Tatit e
Sandra Peres apresenta-se hoje no Teatro Pedra do Reino, na capital

Tocaremos algumas 
novidades, mas tam-
bém os grandes su-
cessos bem conhe-
cidos do público, 
além de estarmos 
muito felizes e ani-
mados para a apre-

sentação”, contou em entrevista ao jornal 
A União uma das integrantes da dupla 
Palavra Cantada, Sandra Peres, que se 
apresenta hoje ao lado de Paulo Tatit, seu 
fiel escudeiro, no Teatro Pedra do Reino. 
A apresentação, que tem início às 16h, é 
uma grande festa que marca 20 anos da 
carreira da dupla, além de ser um even-
to com muita dança e interação para as 
crianças. Os ingressos variam de R$ 60 a 
R$ 80. 

Segundo Sandra Peres, os shows 
da dupla reúnem muita gente com todo 
mundo cantando junto. “Nunca imagi-
návamos receber tanta fidelidade, ter 
tamanha cumplicidade do público e tan-
to carinho da plateia, especialmente das 

crianças”, comentou. Já Paulo Tatit com-
pletou dizendo que, a sensação de 20 
anos chega até dar uma noção de missão 
cumprida, pois já são muitas canções e 
muitas crianças que foram atingidas mas, 
na prática, o desejo de continuar fazendo 
é ainda bem forte e não paramos de fazer 
novas canções. 

Desse modo, para movimentar o tea-
tro sobe ao palco, além da dupla, os músi-
cos Daniel Ayres (baixo e percussão), Ju-
lia Pittier (voz e percussão), Michele Abu 
(bateria) e Wem (guitarra). Quem compa-
recer ao show verá que, fora os músicos 
e canções previstas na setlist do show 
será apresentado também um novo ins-
trumento que segundo a dupla se chama 
Boom Wacker. Formado por vários tubos 
de diferentes tamanhos, o instrumento 
será incorporado em uma música nova, 
nomeada “Coloridos”. 

Quando questionados sobre a ori-
gem e o porque de terem adotado o nome 
Palavra Cantada a dupla disse que, enten-
diam que esse nome traduziria o cuidado 
com a qualidade das letras, arranjos e 
gravações, além do respeito à inteligência 
e à sensibilidade da criança. 

Existente desde 1994, quando a du-
pla propôs criar novas canções para as 
crianças brasileiras, Sandra Peres e Pau-
lo Tatit realizaram trabalhos que desde 
então, tornaram-se linhas marcantes a 
preocupação com a qualidade das can-
ções e o respeito à inteligência e à sensi-
bilidade da criança. 

Com duas décadas de apresentação, 
a dupla vem apresentando uma nova tur-
nê de shows relembrando as principais 
canções produzidas, como os hits “Sopa”, 
“Bolacha de Água e Sal” e “Vem Dançar 
com a Gente”, além de músicas inéditas. 
A turnê marcou também o lançamento da 
coletânea “Palavra Cantada - Para Ficar 
com Você’’ e um Box de DVDs, com em-
balagem produzida especialmente para 
a comemoração, que contém cinco dos 
principais trabalhos da dupla em DVD 
“Canções do Brasil”, “Pé com Pé”, “Vem 
Dançar com a Gente”, “Brincadeiras Musi-
cais” e o mais recente lançamento, “Pau-
leco e Sandreca”.

“Aprendi muita coisa, principalmen-
te, que nada é um aprendizado definitivo 
e mudo muitas vezes de opinião. Aprendi 
a entender melhor os contex-

tos em que se há comunicação musical 
para as crianças. Se é um CD ou DVD, 
que a criança ouve em casa ou no carro, 
a música pode ser mais intimista, por 
ex. Se for para ser tocada em show, fica 
melhor se tiver um ritmo mais animado, 
pois as crianças ficam muito livres no 
nosso show, inclusive para bagunçarem”, 
contou Paulo Tatit quando questionado 
sobre algum momento marcante em seus 
20 anos de carreira ao lado de Sandra.

A dupla também realizou seus primei-
ros shows internacionais, alegrando pais e 
filhos em Nova Iorque (EUA) e em Buenos 
Aires (ARG). Em 2015, a Palavra Cantada 
seguiu com a turnê do seu novo show, além 
de muitas outras novidades especiais para 
o seu público, como o lançamento de seu 
novo DVD de animação “Cantigas de Roda”. 
Este novo projeto reúne um repertório de 
10 músicas selecionadas pela dupla Sandra 
Peres e Paulo Tatit, em um trabalho que 
tem o objetivo de mostrar o rico reper-
tório da cultura musical tra-
dicional do Brasil.

Lucas Silva
Especial para A União

O casal formado por Sandra 
Peres e Paulo Tatit 
desenvolve um trabalho 
lúdico e educativo voltado 
para o universo infantil

n evento: Palavra Cantada - 20 anos
n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Pedra do Reino, Centro de 
Convenções, Rodovia PB-008, Km 5, s/n
n Horário: 21h
n Ingressos: De R$ 80 a R$ 60 

serviço

Palavra Cantada
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Desarmonia 
entre poderes

Ramalho
LeiteAlegria em João Pessoa: Viva o nosso “Belo”

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Quando seu pai governava a Paraíba, Zé Américo Filho 

veio morar em João Pessoa e, na bagagem, trouxe não só o uni-
forme do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio que João Salda-
nha (seu grande amigo e com que jogara no juvenil de General 
Severiano) lhe dera de presente, como o desejo de fazer brilhar 
o nosso Botafogo, daqui da terra.  Fez-se  presidente do clube, 
cercou-se de gente que queria trabalhar pelo futebol da capi-
tal e, graças ao prestígio do pai, montou um time de primeira. 
Como não podia pagar bons salários, aproveitou-se dos méri-
tos de alguns jogadores e os fez funcionários públicos federais, 
com a obrigação de dar expediente e de jogar pelo time da es-
trela solitária.

Disseram a Zé Américo Filho que o Esporte de 
Recife tinha um jogador que cabia como uma luva 
nos seus planos: jogava bem e tinha 
vontade de ser técnico. Era half di-
reito (hoje chama-se de volante), 
sabia armar o time e, de quebra, 
comandava os seus companheiros 
dentro de campo. Foi assim que Vavá 
veio para o Botafogo no começo dos 
anos 50 do século passado.

Contratado para trabalhar no 
Lóide Brasileiro, cujo agente era o pró-
prio Américo Filho, Eurivaldo Guerra 
veio para ser vencedor. Ajudou a montar 
um time, cuja escalação todo mundo sabia 
de cor: Zé-Armando, Letárcio e Kleber; Vavá, 
Berto e Tita; Jonjoca, Arquimedes, Milton, Dega 
e Alfredinho. Na linguagem do futebol atual ele 
era médio  volante e compunha com Antônio Berto 
(contratado para o Ipase,  graças ao apoio de Alcides 
Carneiro) e Tita, uma linha intermediária que fez história 
no futebol da Paraíba.

Durante muitos anos Vavá jogou pelo Botafogo; quando 
pendurou as chuteiras ainda permaneceu como técnico do 
time ao longo de um bom  tempo, mesmo depois que Zé Amé-
rico Filho deixou a presidência do clube.

Lembro de uma vez que acompanhei, como repórter,  o 
“Belo” (denominação afetiva do Botafogo) numa excursão a 
Maceió, onde o Alvinegro jogaria no sábado à noite e no do-
mingo à tarde, contra os temidos CSA e CRB. Depois de uma 
vitória no sábado, o time quase não entrou em campo no do-
mingo, em virtude de uma diarreia que deu em todo mundo 
(inclusive nos diretores e em mim). Foi o resultado desastroso 
de um sururu com coco, servido no jantar: dizem que foi vin-
gança  do cozinheiro do hotel, pela derrota que o “Belo” tinha 
imposto ao seu time preferido.

Pois bem, naquela noite, somente Vavá não adoeceu. Esco-

lado com experiências anteriores, ele alertou a todos que suru-
ru não era comida indicada para a noite. Assim, ele se livrou da 
intensa fila que se formou nos banheiros do modesto hotel ala-
goano que, àquela época, não tinha privada nos quartos.

Eurivaldo Guerra, depois que abandonou o futebol, con-
tinuou a morar em João Pessoa, cidade que elegeu como resi-
dência definitiva. Cultor de boas conversas, cercado de ami-
gos, tinha muitas estórias sobre futebol a contar e o fazia com 
graça, com elegância e sobretudo com a segurança de quem, 
no esporte, teve tantas  experiências.

Ele formou junto com Berto e Tita,  a inesquecível linha de 
halfes com que o Botafogo dos anos cinquenta conseguiu feitos 

memoráveis, entre os quais destaco o triunfo sobre o 
Flamengo carioca, num domingo de sol de maio 

de 1954, com o campinho do Cabo 
Branco aqui em João Pessoa, comple-
tamente lotado.

Depois, em 1981, em pleno Ma-
racanã  pelo Campeonato Brasileiro, 
o Belo, numa das maiores façanhas 
de sua história, meteu 2x1 no  Rubro-
Negro carioca que tinha Raul, Lean-

dro, Junior, Adílio, Zico e outros, numa 
das mais gloriosas jornadas alvinegras 

paraibanas  de todos os tempos.
Agora, no momento em que o nosso 

Belo faz  João Pessoa feliz com sua inédita 
classificação para as oitavas de final da Copa 

do Brasil, é importante lembrar outra conquista 
histórica do clube que representa toda uma cidade: 

campeão paraibano em 1968, sob a presidência do sau-
doso Herder Henriques ganhando do Treze, no Estádio 

Presidente Vargas, em Campina, com um gol de Lando numa 
partida que no final acabou em briga de torcidas e o time do Bo-
tafogo se viu obrigado a  sair por um buraco aberto no muro do 
Estádio que faz divisão com o Quartel da Polícia Militar.

Nas duas oportunidades, vindo do Rio após a vitória 
sobre o Flamengo que naquele ano viria a ser campeão 
mundial e vindo de Campina após a vitória sobre o Treze, 
a delegação botafoguense foi recebida em clima de intensa 
alegria  e desfilou pela cidade em cima de um carro dos 
bombeiros,  aplaudida por todos.

E são esses aplausos que o atual time do nosso que-
rido Belo recebe agora, num dos feitos mais significativos 
de sua vida. Além de ter sido em 2014 campeão brasileiro 
da Série D, hoje é um dos 16 clubes mais importantes do 
futebol brasileiro.

Viva o trabalho que o Botafogo Futebol Clube faz por 
João Pessoa. E viva o “Belo”.                                                                                               

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Quando meu primogênito 
nasceu, compareci ao cartório para 
fazer o devido registro, ou certidão 
de nascimento. Eu pensava que po-
dia botar um nome ao meu gosto no 
meu filho, até porque no formulário 
tem escrita a sentença “foi decla-
rante o próprio pai”. O genitor pode 
ser o declarante, mas a vontade não 
é dele. Não é ele sequer que escolhe 
o nome do descenden-
te. Por exemplo: eu 
queria homenagear 
um tio materno do 
meu filho, dando-lhe o 
nome de um irmão da 
mãe dele. Por coinci-
dência, o tio tinha um 
nome parecido com 
o meu. Mas não era 
igual. A situação era 
excelente para uma 
dupla homenagem: do 
tio e do pai. Mas a mãe 
não concordou que eu 
denominasse o menino 
de Otaviano. 

Depois nasceu 
outro, de outra senho-
ra. Também não me 
deixaram botar-lhe o nome. E a dita 
mãe tascou no pirralho um nome 
da moda, do protagonista da novela 
de TV. Eu tive de aceitar a situação, 
como declarante que fui do nasci-
mento do menino. Na época, hou-
ve uma enxurrada de Tiagos, que 
saíram do enredo da novela para 
a vida real das casas onde a classe 
média imbecil fazia morada. O meu 
filho não podia faltar, por mais que 

O declarante

A nossa primeira constituição republicana, promul-
gada em 1891, somente com uma emenda de 1926 veio a 
proclamar a independência e harmonia entre os poderes, 
inclusive, a sua restauração, como motivo de intervenção 
federal nos estados membros. Todavia, a desarmonia 
prevaleceu mais tempo que a harmonia preconizada pela 
Lei Maior. As rusgas, as idiossincrasias entre titulares de 
cada um dos poderes ou entre seus colegiados e o Executi-
vo, foram registradas ao longo da história republicana. Os 
motivos sempre foram de natureza política e/ou econômi-
ca. Brigam por seus partidos ou por fatias maiores do 
orçamento. O executivo arrecada e os demais ajudam a 
gastar. Comparo esse cenário  a uma família que mantém 
conta conjunta. O pai/provedor credita, a mulher e os 
filhos debitam. A Paraíba não poderia ficar ausente desse 
panorama, tanto no passado, quanto no presente. 

Volvendo aos primórdios da República e início do 
Século XX, encontramos na presidência deste Estado o 
paraibano nascido nesta capital, Antonio Alfredo da Gama 
e Melo que antes, na qualidade de vice-presidente da 
Província, nomeado pela Carta Imperial de 1880, assumira por 
cinco vezes os seus destinos. Era acusado pela oposição 
de trabalhar em surdina pela restauração, isto é, a volta da 
Monarquia, à qual servira no passado. Em batalha perma-
nente com a Assembléia, conta no Jornal do Comércio do 
Rio, um anônimo C.A., seu propósito de “vingança contra 
os republicanos”. O diário O Commercio, órgão dirigido 
por Arthur Aquilles, transcreve o artigo na página 2, da sua 
edição de 8 de maio de 1900:

“O Poder Executivo da Parahyba não vive em harmo-
nia com o poder legislativo. Não posso contar ao leitor as 
rusgas domesticas daquelle Estado. Contente-se com saber 
que o governador ou presidente não morre de amores pela 
Assembléia estadual e que os deputados lhe pagão na mes-
ma moeda. Chegou a vez do presidente atrapalhar um pou-
co a vida dos seus adversários. S. Excia meditava uma des-
sas vinganças estrondosas que abaixão por toda a vida a 
crista do inimigo, e mostrão ao mundo, com uma evidencia 
assustadora que o poder é o poder. Longos dias, compridas 
noites, o governo levou a preparar a tremenda calamidade  
que de uma vez para sempre aniquillasse os contrários. 
Em fim, ou por ter maduramente  pensado sobre o caso ou 
porque o terrível Deus das vindictas lhe inspirasse a idéia 
soberba- o Governo dilatou num sorriso de satisfação cruel 
a carranca das cogitações pavorosas. O Governo achara o 
meio decisivo de humilhar a opposição. Aproximava-se o 
dia da reunião da Assembléia. Chegara, pois, o momento 
do golpe terrível, que já, e com toda a força, cahio sobre os 
imprudentes. O Presidente venceu. Contou o telegrapfo que 
se realizou o plano de S. Ex. plano que nunca sahio da ca-
beça dos Cavours e dos Bismarcks. Este plano transformou 
completamente os negócios da Parahyba”... “O Governo, diz 
um telegrama de  A Noticia, está mudando os moveis da 
Assembléia para o andar superior do Lyceo, afim de evitar 
o funcionamento  dos deputados republicanos”... “Não há 
duvida é uma vingança de mestre. Quem olhar desattenta-
mente para o facto, notará apenas uma simples mudança 
de mobília; achará pandego o afan com que a mão do 
poder, mudada em mão de carregador, vai apressadamente 
levando cadeiras e mesas. Mas essa mudança  de trastes é 
também uma profunda mudança política. Perece a primei-
ra vista infantil e despique”. E conclui: “Uma Assembléia  
sem trastes é uma Assembléia sem influencia. A Augusta 
sala das sessões reduzida a sala de republica de estudantes 
pobres, não impressionará a galeria”.

Essa verdadeira picuinha, miúda e própria das 
províncias sem educação política, foi perpetrada por um 
filósofo e escritor que virou patrono de cadeira da Aca-
demia Paraibana de Letras. Ligado ao Marechal Floriano 
Peixoto que o conheceu como vizinho e com quem costu-
mava jogar gamão nas calçadas da Rua General Osório (Rua 
Nova), Gama e Melo teria recusado convite para ser minis-
tro da Justiça, e se negou, igualmente, a participar da Junta 
Governativa que governaria a Paraíba na instalação da 
República entre nós. Indicou o nome de Eugenio Toscano 
de Brito. A oposição, como já disse, acusava Gama e Melo 
de tramar contra a República, defendendo a restauração da 
Monarquia. “Procurou fingir-se extremo republicano para 
tirar o máximo de proveito através do marechal Floriano 
Peixoto e do  seu preposto Álvaro Machado para que pu-
desse, em surdina, ir minando o nosso regime republicano 
no intuito de oportunamente erguer sobre as ruínas deste, 
a Monarchia”.

O jornal de Arthur Achilles era impiedoso com o  
governo de Gama e Melo. Lembra o periódico que a Repú-
blica cumpria sua primeira década de existência e “Durante 
este período da historia da Parahyba não se registra uma 
administração mais desastrada e criminosa que a do Sr. Dr. 
Antonio Alfredo da Gama e Melo”.

Imaginem se eu fosse falar da desarmonia entre os 
poderes nos tempos atuais. Mas essa é outra história. (OBS.  
Nas transcrições mantive a grafia da época. A citação “dos 
Cavours e dos Bismarcks” é referência a Camilo Bento Ca-
vour (1810/1861), primeiro ministro da Itália  e a Otto 
Von Bismarck, (1815/1898) estadista alemão).

eu protestasse.
Aí nasceu a menina. Eu que-

ria dar-lhe um nome tradicional na 
minha família materna. O nome da 
esposa do meu tio e coronel Zeperei-
ra, caudilho de Princesa em 1930. Foi 
por causa dele e do advogado João 
Dantas que teve lugar, na História, 
o Golpe de Trinta. Ele era irmão da 
minha avó, e se casou com minha 

prima em segundo grau, a 
tia Xandu. Era assim que se 
chamava, também, a esposa 
de Marcolino, outro sobri-
nho de Tio Zé, e cantado 
no baião de Luís Gonzaga e 
Humberto Teixeira – “Xan-
duzinha”. 

Mas, outra vez, não 
deixaram o declarante dar 
o nome à filha. Não sei qual 
era a novela do Ibope na 
ocasião, mas sua heroína 
devia ser Raquel. Eu até que 
gostei, por causa do soneto 
de Camões, um dos meus 
preferidos. Mas não era 
Xandu, não era Xanduzinha. 
Sequer Alexandrina, de onde 
vem a redução “Xanduzi-

nha”. Que, se fosse por isso, também 
tocava na televisão.

Quando eu era menino, aí pela 
virada da metade do século passado, 
subiu ao trono a princesa da Ingla-
terra, em nome da qual a rainha-mãe 
passou a coroa e o poder. Pois o 
nome de Sua Alteza empestou o mun-
do. Toda menina fêmea que nascia 
recebia o nome de Elizabeth. Inclusi-
ve a minha prima Beta, filha do Tio 

 

Também não 
me deixaram 
botar-lhe 
o nome. E 
a dita mãe 
tascou no 
pirralho um 
nome da 
moda, do 
protagonista 
da novela 
da TV

Zé Pinto do Banco do Brasil. Quando 
nasci, ele me deu uma caderneta 
bancária com o respectivo depósito. 
Eu era um menino quase rico; poucos 
meninos tinham conta no banco, mui-
to menos o do Brasil. Não sei onde 
anda a caderneta que Tio Zé me deu. 
Uma pena, pois se a reativasse, seria 
um dos correntistas mais antigos do 
banco.

Estava pensando nessas coisas 
enquanto lia e relia os nomes de 
familiares, escritos nas pequenas 
plaquetas fixadas no rosto da nossa 
catacumba, aquecida ao sol da manhã 
de sexta-feira. O nome de Elizabeth 
será o último, por enquanto. Não faço 
questão se o meu for o próximo; não 
reclamo de ser a bola da vez, mas 
bem que essa vez podia demorar 
mais um pouco. Não há pressa para 
uma coisa tão certa, como a morte e 
os impostos, no dizer de Benjamim 
Franklin.

Beta, que deixou seu curso de 
psicologia incompleto, deixou incom-
pleta também a vida. Incompleto ficou 
também o cotidiano partilhado com 
sua dedicada madrasta Inês. Incom-
pletos ficaram os dias do tempo dos 
irmãos Alexandre, Homero, Guilher-
me, Gustavo, Humberto, cada qual 
mais genial que o outro. Agora, o 
verso de Schmidt está completo: “para 
onde irá a beleza”. Irá para junto de 
Beta, uma das meninas bonitas da 
minha infância, que agora floresce no 
campo santo da Boa Sentença.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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Roteiro

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Em cartaz

Cinema

FM

0h -Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O Canal Brasil transmite, ao vivo, 
para assinantes de todo País, na noite de 
amanhã, a partir das 22h, a terceira edição 
dos Prêmios Platino, láurea destinada aos 
melhores do cinema ibero-americano.

A festa, organizada pela Egeda (Gesto-
ra de Direitos Autorais Cinematográficos) 
e a Fipca (Federação de Produtores Ibe-
ro-Americanos), acontecerá no balneário 
de Punta del Este, no Uruguai. Só que, em 
contraste com as sedes anteriores – Ciudad 
Panamá, em 2014, e Marbella, na Andaluzia 
espanhola, ano passado – as temperatu-
ras cairão dos 40 graus panamenhos e an-
daluzes, para 5 graus. O inverno em terras 
uruguaias é dos mais rigorosos das últimas 
décadas.

Este ano, os Prêmios Platino terão 
novos apresentadores. O colombiano Juan 
Carlos Arciénegas, da CNN em Espanhol, a 
cantora e atriz mexicana Alejandra Rosaldo 
e seu marido, o astro Eugenio Derbet (di-
retor do blockbuster “Não Aceitamos De-
voluções”) darão lugar à cantora uruguaia 
Natalia Oreiro, ao showman mexicano Adal 
Ramones e ao ator e diretor espanhol San-
tiago Segura.

O Brasil – que pela primeira vez, em 
três anos de história dos prêmios, não teve 
filmes indicados em nenhuma categoria 
– se fará representar na noite de gala pela 
cantora potiguar Roberta Sá e pelas atrizes 
Karina Teles e Camila Márdila, do elenco de 
“Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert. 
Caberá a Roberta Sá, que faz temporada do 
show “Delírio” no Teatro Solis, em Punta del 
Este, entregar o Prêmio Platino de melhor 
trilha sonora.

O ator argentino Ricardo Darín, de 59 
anos, uma espécie de “Humphrey Bogart 
latino”, receberá o troféu Platino de Honor, 
por sua contribuição ao desenvolvimento 
artístico do cinema ibero-americano. Antes 
dele, a mesma láurea foi entregue à brasi-
leira Sônia Braga (em Ciudad Panamá) e ao 
espanhol Antonio Banderas (em Marbella, 
2015). Sônia Braga, que participou do Fes-
tival de Cannes, dois meses atrás, como 
protagonista do filme “Aquarius”, de Kleber 
Mendonça, foi lacônica ao receber seu Plati-
no de Honor. Estava abalada pela perda do 
amigo e parceiro (inclusive em “Dona Flor 
e Seus Dois Maridos”) José Wilker, ocorri-
da exatamente no dia da festa. Já Banderas, 
andaluz (e malaguenho como Pablo Picas-
so) pronunciou belo e potente discurso em 

 

Cinespaço tem pré-venda para 
aguardado “Esquadrão Suicida”

Um dos filmes mais esperados de 2016 é, sem dúvidas, “Esqua-
drão Suicida”. Reunindo os super vilões dos quadrinhos da DC Comics, os 
piores criminosos encarcerados, o longa mostra como esse grupo vai ser 
unido por uma agente do governo e enviado a uma missão para derrotar 
uma entidade enigmática e insuperável. Porém, eles descobrem que 
receberam essa tarefa não para vencer e sim para falhar.

O filme tem estreia marcada para o dia 4 de agosto, mas o Cinespaço 
já iniciou as vendas para os ansiosos de plantão. Os ingressos podem ser 
comprados nas bilheterias ou pelo site do cinema. “Esquadrão Suicida” será 
exibido na sala 3, em 3D, com sessões dubladas e legendadas.

Nacional

Talento e inteligência

Desde os meus 14 anos que frequento aquela área da 
cidade, onde tive o meu primeiro emprego de office-boy. Na 
época, quem exercesse essa função era chamado de “contí-
nuo”. O bonde elétrico, vindo de Cruz das Armas, Jaguaribe 
ou de Tambaú, era o transporte preferido, pelo preço da 
passagem mais acessível. Passava pelo Ponto de Cem Réis 
e descia para a Cidade Baixa, retornando pela Ruas Maciel 
Pinheiro e Barão do Triunfo.

Era o Varadouro, ainda em plena efervescência econô-
mica, sediando o comércio atacadista, os Bancos do Povo e o 
Comércio e Indústria da Paraíba, este pertencente à família 
Ribeiro Coutinho; o Lloyd Brasileiro, Alfaiatarias Vesúvio 
e Grizzi, Tipografia Chaves, Livrarias Universal, Armazém 
Triunfo (dos saudosos Adrião e Creusa Pires), Lojas Alberto 
Teixeira, Monteiro, Boite New York (puteiro chic), e um café 
frequentado por usineiros trajando seus ternos de linho 
branco, chapéu Panamá e gravata borboleta...

Também presentes nas paisagens da minha memória, 
lá no Porto do Capim (que, muitos não sabem, em 24 de 
dezembro de 1859, o Vapor APA, da Marinha do Brasil, atra-
cou conduzindo o imperador Pedro II, a imperatriz Teresa 
Cristina e sua vasta comitiva) funcionavam a Alfândega, a 
fábrica de gelo do Ministério da Agricultura e, logo acima, 
o Hotel Globo (inspiração dos jovens poetas da geração 
Sanhauá) e a Praça Anthenor Navarro onde havia um posto 
de combustíveis.

O Varadouro, coração do Centro Histórico, embora 
tenha perdido a opulência, ainda mantém o seu encanta-
mento, com os eventos musicais e carnavalescos e as casas 
de show movimentando suas noites. Agora, surge o Centro 
Cultural Raízes da Terra, disseminando e registrando “gente 
talentosa e inteligente no Centro Histórico”, um apelo de 
marketing com bom resultado motivando a visita de muita 
gente de destaque nas artes, no jornalismo e na cultura em 
geral.   

Mais do que visitação, o apelo se justifica pelo funcio-
namento de restaurantes e de vários estabelecimentos de 
entretenimento e cultura, como o Ateliê Multicultural Elioe-
nai Gomes, Vila do Porto, Centro de Cultura Espaço Mundo, 
Cachaçaria Philipeia, Teatro Casa Amarela e, recentemente, 
pelo surgimento de novos ambientes, com destaque para o 
Ateliê Jurandy Maciel (escultura), Pub Casarão 39 e Budrock 
Pub, Notícia postada por Fábio Mozart no Facebook, informa 
que a Academia de Cordel do Vale do Paraíba vai instalar a 
sua sede na histórica Rua da Areia

Nessa imaginária tela que estou pintando o Centro 
Histórico, no entanto, alguns tons estão borando. A Praça 
Anthenor Navarro, por exemplo, antes um florido jardim cui-
dado por um jardineiro da Prefeitura Municipal, hoje só tem 
árvores, entre elas uma palmeira imperial morta. As caixas 
de medidores de água e de ligações elétricas, sem tampas ou 
com elas quebradas, constituem perigo para os pedestres, 
causando péssima impressão às dezenas de turistas que 
frequentam o local diariamente.

E não precisa ser talentoso nem sequer inteligente 
para ver mais borrões nessa tela: a sujeira das fachadas 
dos casarões totalmente pichadas; o conventinho anexo à 
Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, abandonado à espera de 
aprovação de projeto de restauração, serve de maloca para 
malfeitores. Enquanto isso, a Casa da Pólvora, completamen-
te restaurada e ampliada, está sem utilização, aguardando, 
possivelmente, que os Sem Teto a ocupem.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Roberta Sá estará em Punta del Este, no Uruguai, para 
entregar o troféu Platino à melhor trilha sonora
Maria do Rosário Caetano
Especial para A União

defesa do cinema que se expressa na 
língua de Miguel de Cervantes. Espera-
se que Darín, como o astro espanhol, 
agradeça ao prêmio com discurso 
igualmente poderoso.

 
Estrelas latinas
Além do astro argentino de “Nove 

Rainhas” e “O Segredo dos Seus Olhos” 
(este premiado com o Oscar de melhor 
filme estrangeiro), a cerimônia dos 
melhores do cinema ibero-americano 
contará com grandes nomes de expres-
são espanhola e portuguesa. São pre-
senças garantidas: o cubano Jorge Pe-
rugorría (de “Morangos e Chocolate”), 
a chilena Paulina García (“Glória”), a 
colombiana Angie Cepeda (“Pantaleão 
e as Visitadoras”), a mexicana Adriana 
Baraza (“Amores Perros” e “Babel”), o 
lusitano Joaquim de Almeida (“Bom 
Dia, Babilônia”), o espanhol Eduardo 
Noriega (“Plata Quemada”), e Edward 
James Olmos, da comunidade latina 
nos EUA (“Amazônia em Chamas”).

Os filmes “O Abraço da Serpen-
te”, de Ciro Guerra, que representa a 

Colômbia, e “Excanul”, de Jayro Busta-
mante, da Guatemala, lideram a lista de 
indicações (cada um concorre em oito 
categorias).

O Chile, com o denso “O Clube”, 
de Ricardo Larraín, e a Argentina, com 
o espantoso drama policial “O Clã”, de 
Pablo Trapero, estão empatados com 
seis indicações cada.

A Espanha ocupa o terceiro lugar, 
com cinco indicações para “Truman” 
(protagonizado por Ricardo Darín e 
Javier Cámara), empatada com o Peru 
(com “Magallanes”, estreia na direção 
do ator Salvador del Solar, o protago-
nista-militar de “Pantaleão e as Visita-
doras”).

A presença da líder indígena 
guatemalteca Rigoberta Menchú, 
Prêmio Nobel da Paz em 1992, na 
festa platina oferece indícios de que 
“Ixcanul” pode ganhar o prêmio de 
melhor filme. Ou, no mínimo, sairá 
de Punta del Este com o Platino de 
melhor opera prima (filme de diretor 
estreante). Afinal, disputa estas duas 
importantes categorias.

A cantora Roberta Sá vai entregar o prêmio de melhor trilha sonora no Festival 

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.



Sendo prorrogada a data para o concur-
so Novos Ilustradores Paraibanos – Prêmio 
Reinações, a Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc)  mantém aberta suas inscri-
ções até a próxima quarta 27. Os interessados 
em participar precisam preencher a ficha de 
inscrição disponível online no próprio site 
da instituição. As inscrições são gratuitas. O 
evento, que está incluso na edição de 2016 do 
Agosto das Letras – Festival de Leitura, serve 
como incentivo à formação de novos ilustra-
dores paraibanos e ao desenvolvimento da 
qualidade local da cadeia produtiva do livro.

Pensado para homenagear Montei-
ro Lobato, o candidato deve se atentar as 
normas do concurso. Os interessados devem 
preencher o formulário e enviar junto com 
seu material para o e-mail festivaldeleitura@
gmail.com. O edital está disponível online 
(http://funesc.pb.gov.br/editais/concurso_
novos_ilustradores.pdf). É possível participar 
com até duas ilustrações sobre o trecho do 
livro “Reinações de Narizinho” que consta no 
Anexo II do edital.

É importante destacar que, o arquivo não 
deve exceder 10 MB, formato JPEG, 300dpi, 
A3 (paisagem ou retrato). Cada arquivo pre-
cisa ser nomeado com o nome do ilustrador 
e nome do concurso em seguida (nome do 
ilustrador / prêmio reinações 2016). 

“Muito importante à premiação em 
dinheiro e também aquelas com material de 
pintura porque representam um grau maior 
de incentivo à produção dos artistas. Essa par-
ceria com a Paulus significa que estamos no 
caminho certo para a ampliação dos espaços 
nesse segmento”, disse Tatiana Cavalcante, 
coordenadora da Biblioteca da Funesc.

Após classificação dos trabalhos sele-
cionados, o primeiro colocado vai assinar 

um contrato no valor de R$ 4,5 mil para criar 
ilustrações de um livro da Paulus Editora. Já 
o segundo e o terceiro colocados receberão 
prêmio em material de pintura e desenho for-
necidos pelas empresas apoiadoras da Mostra 
de Ilustração Literária da Paraíba (Cantinho 
das Artes, Soteca e Sudipel).

O julgamento será feito em duas etapas. 
Na primeira, serão escolhidos 10 finalistas 
que participarão da Mostra de Ilustração da 
Paraíba e serão divulgados no dia 4 de agosto. 
A segunda fase consiste na escolha dos ven-
cedores dos três primeiros lugares que serão 
divulgados na abertura da Mostra. A inscrição 
no “Prêmio Reinações” implica a aceitação ex-
pressa das normas expostas no edital. Mais in-
formações podem ser solicitadas pelo e-mail 
festivaldeleitura@gmail.com.

Ainda dentro do evento, para ser mais 
preciso no dia 13 de agosto, durante o Agosto 
das Letras, os três primeiros colocados do 
Prêmio Reinações e profissionais integrantes 
da Mostra Memórias da Infância participarão 
de um bate-papo aberto na Funesc, a partir 
das 16h.

A seleção das obras para a Mostra será 
feita com base na originalidade e criativi-
dade da sua ilustração em harmonia com 
o texto proposto. O ilustrador assume, por 
meio da inscrição, que a obra é de sua auto-
ria. Compete ao júri convidado a avaliação 
do material enviado para seleção da Mostra 
e a decisão final quanto aos vencedores do 
Prêmio.

O regulamento apresenta um trecho do li-
vro que deve ser usado como inspiração para 
os concorrentes. A seleção é aberta a ilustra-
dores paraibanos ou residentes na Paraíba 
que não possuam livro publicado e tenham 
idade acima de 18 anos.

 Poetisa Mércia Maria estreará na literatura com 
lançamento de obra na próxima terça-feira

Rumo dos Ventos

A psicóloga paraibana 
Mércia Maria Santos 
marcará sua estreia na 
literatura na próxima 
terça-feira, data em que 
lançará, a partir das 
20h, no Café da Usi-
na Cultural Energisa, 

localizado em João Pessoa, o livro de 
poesia intitulado Rumo dos Ventos, 
publicado pela Editora Peregrina. “Um 
discurso artístico consciente de si. A 
autora se expressa com imaginação, 
originalidade, espontaneidade e equi-
líbrio formal”, disse, a respeito da obra, 
o jornalista Walter Galvão, que assina 
o texto de apresentação. “Poemas de 
quem ama, se questiona e mostra sua 
interpretação do mundo”, comentou 
o poeta e artista plástico Semy Braga, 
responsável pelas ilustrações, impres-
sas na contracapa do livro, cujo preço 
é R$ 15. Na ocasião, além de show da 
violoncelista Hadassa Silveira, a pro-
gramação do evento também inclui 
uma performance dos atores João Mau-
rício e Nadja Lyra Santos. A entrada é 
gratuita para o público.

 Autora que mantém uma inces-

Diversidade
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n Evento: Lançamento do livro Rumo dos Ventos 
(poesia)
n Autora: Mércia Maria
n Data: Terça, dia 26
n Hora: 20h
n Local: Café da Usina Cultural Energisa, em João Pessoa
n Preço: R$ 15 
n Entrada: Gratuita

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Compositor e pianista. Esse é um 
pouco da definição de Fábio Torres 
que é conhecido na capital por fazer 
shows em homenagem aos grandes 
nomes da música popular brasilei-
ra como: Chico Buarque, Clube da 
Esquina, Cazuza, Caetano Veloso 
entre outros. Mas, dessa vez ele traz 
hoje para Usina Cultural Energisa a 
apresentação intitulada Rock Drop’s. 
Juntamente com sua banda, o artista 
sobe ao palco, às 21h. A apresenta-
ção tem entrada no valor de R$ 15 e 
os interessados em participar podem 
adquirir seus ingressos direto na 
bilheteria.  

Iniciando sua carreira se apre-
sentando em bares e restaurantes 
da cidade, o artista fez uma breve 
passagem pelas bandas de baile Ten-
táculus e Mistura Fina. Já tocou com 
artistas conhecidos como Waltinho 
do Acordeom, Paulo Ró, Pinto do 
Acordeom, Rosildo Oliveira e Beto 
Preah. José Flávio Torres Ferreira é 
conhecido como Fábio Torres. 

“A música é a pilastra do mun-

do, afinal sem música não haveria 
alegria”, comentou o artista sobre o 
meio musical e sua produção. 

Seu nome artístico surgiu na épo-
ca que residiu em São Paulo, ainda 
como criança, realizava apresenta-
ções musicais para os amigos, e eles 
entendiam “Fábio”, e assim, optou 
pela escolha do pseudônimo “Fábio”.

Foi muito influenciado por seu 
pai e tio (Pinto do Acordeom) que 
ensinaram muito sobre música. Mas, 
a bossa nova e o jazz lhe desperta-
ram a vontade de conhecer e aper-
feiçoar-se na sua carreira.

O primeiro álbum gravado por 
Fábio Torres foi intitulado “+ Bossa + 
Jazz”. O estilo e gênero do trabalho 
estão ligados às suas influências, que 
incluem também o samba e o chori-
nho. Além de intérprete, o artista é 
compositor de música instrumental e 
de temas.

Para quem ainda não conhece o 
artista, ele possui 20 anos de carreira 
artística como pianista, tecladista e 
cantor. 

Com show Rock Drop’s, cantor 
e compositor Fábio Torres se 
apresenta hoje na Usina Energisa

FOTOS: Divulgação

A autora Mércia 
Maria (destaque) e 
a capa do seu livro 

de poesia “Rumo 
dos Ventos “ 

(detalhe)

Fábio Torres é reconhecido na cena cultural paraibana pelo seu talento para a música

Concurso Novos Ilustradores 
encerra inscrições no dia 27

Serviço

sante busca do autoconhecimento, 
a poetisa Mércia Maria, por meio 
de sua obra, convida o leitor a 
fazer sua própria interpretação. 
Integrante do livro, o poema intitu-
lado Quero de ti é um exemplo da 
arte literária da psicóloga e diz o 
seguinte: “Quero de ti / nenhuma 
certeza / porque não há / Quero de 
ti / Nenhuma promessa / porque 
não precisa / Quero de ti / nenhum 
verso / porque és poesia”. Natural 
de João Pessoa, a escritora fez da 
saúde pública seu ofício e da poesia 
instrumento que traduz sua inquie-
tude perante a vida. Sua poesia traz 
movimentos de ressignificação à 
medida que as circunstâncias vão 
se modelando a partir da constan-
te revisitação do que está posto, 
impondo transmutações do estar  
que levem e elevem a  inteireza do 
ser. É dessa maneira que ela disse 
entender a força da poesia no em-
brenhar-se da dança da vida.



França vai ampliar ações 
militares contra o Estado
Islâmico no Oriente Médio
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Governo usa R$ 16,5 bi de reserva

O Governo Federal re-
solveu usar R$ 16,5 bilhões 
de uma reserva disponível 
no Orçamento para evitar 
um novo contingenciamen-
to (bloqueio de verbas). A 
conclusão consta do Rela-
tório de Avaliação de Recei-
tas e Despesas do terceiro 
bimestre, divulgado ontem 
pelo Ministério do Planeja-
mento.

Divulgado a cada dois 
meses, o relatório contém 
revisões dos parâmetros 
da economia e das proje-
ções de receitas e de gastos 
até o fim do ano. Com base 
nesses dados, a equipe eco-
nômica define se são ne-
cessários novos cortes nas 
despesas discricionárias 
(não obrigatórias).

De acordo com o docu-
mento, a receita bruta do 
Governo Federal fechará o 
ano em R$ 1,176 trilhão. O 
montante é R$ 10,774 bi-
lhões menor que o estima-
do pelo Planejamento no 
relatório anterior, divulga-
do no fim de maio. As recei-
tas líquidas, que incluem as 
transferências da União para 
estados e municípios, apre-
sentam queda de R$ 7,866 
bilhões em relação ao pro-
jetado no fim de maio.

Previdência
Paralelamente, a pre-

visão das despesas obri-
gatórias, que não podem 
ser cortadas, aumentou 
em R$ 8,634 bilhões, por 
causa do aumento de gas-
tos com os benefícios da 
Previdência Social e da 
medida provisória que li-
berou R$ 2,9 bilhões para 
o Estado do Rio de Janeiro.

Ao somar a queda na 
receita com o aumento da 
despesa, o governo teria 
de contingenciar R$ 16,5 
bilhões. No entanto, a equi-
pe econômica optou por 
usar a reserva de R$ 18,1 
bilhões criada em junho 
para absorver um novo cor-
te. Esse espaço fiscal havia 
sido criado após a aprova-
ção da meta de déficit pri-
mário – resultado negativo 
excluindo o pagamento dos 
juros da dívida pública – de 
R$ 170,5 bilhões pelo Con-
gresso.

Na época em que a re-
serva foi criada, o ministro 
interino do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, anunciou 
que o espaço fiscal permi-
tiria ao governo absorver 
riscos de frustração de 
receitas (quando as recei-
tas caem mais que o es-
perado), o impacto da re-
negociação da dívida dos 
estados e a possibilidade 
de que a repatriação de 
recursos no exterior ren-
da ao governo menos que 
o esperado.

rEcEIta E dEsPEsa

Fundo criado em junho
foi utilizado para evitar
bloqueio de verbas
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André Richter
Da Agência Brasil

da agência Estado

 Em seu primeiro depoimento 
diante do juiz da Lava Jato, o mar-
queteiro João Santana, que atuou 
nas campanhas eleitorais de Lula 
(2006) e Dilma Rousseff (2010 e 
2014), confessou que mentiu à Polí-
cia Federal quando depôs aos inves-
tigadores em fevereiro deste ano, 
logo após ser preso pela Lava Jato, 
para “preservar” a presidente afas-
tada Dilma Rousseff (PT).

Na ocasião, o marqueteiro dis-
se que recebeu valores em contas 
no exterior referentes a campanhas 
para as quais ele trabalhou em ou-
tros países e negou que o dinheiro 
tinha relação com campanhas no 
Brasil. João Santana e sua mulher e 

sócia Mônica Moura vinham atuan-
do nos últimos anos em campanhas 
petistas, mas também em campa-
nhas presidenciais em outros países, 
sobretudo na América Latina.

Na quinta-feira (21), o casal ne-
gou sua própria versão inicial e admi-
tiu ter recebido o caixa 2 de US$ 4,5 
milhões para quitar uma dívida da 
campanha de Dilma de 2010. João 
Santana citou três fatores que, se-
gundo ele, pesaram para que men-
tisse em seu primeiro depoimento 
à Polícia Federal: o psicológico (o 
“susto” da prisão, ele disse que não 
imaginava que seria preso), o “pro-
fissional” (queria manter o sigilo do 
contrato com o PT) e o “político”.

Em relação ao terceiro fator, 
Santana, que atuava como conse-

lheiro de campanhas e estratégias 
eleitorais da petista, disse que não 
queria “destruir a Presidência”, em 
um momento em que o impeach-
ment de Dilma Rousseff era discuti-
do na Câmara.

“Eu raciocinava comigo, eu que 
ajudei de certa maneira a eleição 
dela não seria a pessoa que iria des-
truir a Presidência, trazer um proble-
ma. Nessa época já iniciava o proces-
so de impeachment, mas ainda não 
havia nada aberto, e sabia que isso 
poderia gerar um grave problema 
até para o próprio Brasil”, afirmou.

A assessoria da presidente afas-
tada Dilma Rousseff foi consultada 
pela reportagem e informou que 
não iria se posicionar sobre o caso 
neste momento.

Santana diz a Moro que mentiu 
à PF para preservar a presidente

OPEraçãO lava jatO

da agência Estado

O juiz Sérgio Moro homo-
logou nessa sexta-feira, 22, os 
acordos de delação premiada 
dos três executivos que adqui-
riram em 2010 junto com um 
ex-funcionário da Odebrecht o 
“banco da propina” utilizado 
para a empreiteira movimen-
tar dinheiro de pagamentos 
ilícitos, inclusive para o mar-
queteiro do PT, João Santana, 
e que movimentou US$ 1,6 bi-
lhão até 2014.

Marco Bilinski, Vinícius 
Borin e Luiz França, que atu-
avam no setor financeiro e 
trabalhavam como captadores 
de clientes para o Banco no 
Brasil, acordaram em pagar 
R$ 1 milhão de multa cada 
um e também repatriar todos 
os bens que possuírem no ex-
terior, pagando os impostos 
às autoridades brasileiras. O 
valor dos bens no exterior, po-
rém não foi divulgado.

Da multa, 90% será des-
tinado para ressarcir a Petro-
bras e 10% para os órgãos de 
investigação, como o Minis-
tério Público Federal e a Po-
lícia FederaL.

Com a homologação, as 
delações dos três executivos 
do setor financeiro, que se as-
sociaram a Fernando Migliac-
cio e Luiz Eduardo Soares, 
então executivos do Departa-
mento de Operações Estrutu-
radas - nome oficial da central 
de propinas da empreiteira, 
segundo a Lava Jato - da Ode-

brecht, poderão ser utilizadas 
para novas investigações so-
bre a complexa rede financei-
ra de 41 offshores - empresas 
em paraísos fiscais - montada 
pela maior empreiteira do País 
para pagar propinas em obras 
que vão além do esquema de 
corrupção na Petrobras.

O grupo também se jun-
tou a Olívio Rodrigues Júnior, 
responsável por intermediar 
a abertura das contas para a 
empreiteira no Antigua Over-
seas Bank, onde os três exe-
cutivos trabalhavam antes de 
decidirem adquirir o Meinl 
Bank, para adquirir o “banco 
da propina”. A participação 
de 51% da filial da instituição 
financeira em Antígua foi ad-
quirida, segundo o relato, por 
US$ 3 milhões mais quatro 
parcelas anuais de US$ 246 
mil. Ao final da negociação, 
o grupo passou a ter 67% do 
Meinl Bank Antígua.

O Departamento de Ope-
rações Estruturadas da Ode-
brecht foi alvo da 23ª etapa da 
Lava Jato, que levou à prisão 
do marqueteiro João Santana, 
sua mulher e sócia, Mônica 
Moura, além dos executivos 
do banco e que agora fecha-
ram delação. Foi a partir da 
Operação Acarajé - assim ba-
tizada em referência a um dos 
nomes usados nas planilhas 
da contabilidade paralela da 
Odebrecht para propinas - que 
a força-tarefa da Lava Jato che-
gou ao núcleo dos pagamen-
tos ilícitos da empreiteira.

Homologada delação de 
diretores da Odebrecht

BaNcO dE PrOPINas

O marqueteiro João Santana disse que recebeu valores em contas no exterior referentes a campanhas para as quais trabalhou

da agência Brasil 

A presidente afastada Dil-
ma Rousseff disse ontem (22), 
em seu Twitter, que não auto-
rizou pagamento de caixa 2 “a 
ninguém”. “Se houve paga-
mento, não foi com meu co-
nhecimento”, disse. Na quin-
ta-feira (21), o publicitário 
João Santana e a mulher dele, 
Mônica Moura, disseram, em 
depoimento ao juiz federal 
Sérgio Moro, que receberam 

pagamento no exterior refe-
rente a uma dívida de cam-
panha do PT nas eleições de 
2010. As audiências foram re-
alizadas na ação penal em que 
os investigados respondem na 
Operação Lava Jato. Ambos 
estão presos desde fevereiro 
em Curitiba.

Durante o depoimento, 
Mônica Moura, que era res-
ponsável pela parte financeira 
da empresa de marketing do 
casal, informou que recebeu 

US$ 4,5 milhões em uma conta 
offshore na Suíça, controlada 
pelo empresário Zwi Skornick, 
acusado de operar os paga-
mentos ilegais, segundo inves-
tigadores da Lava Jato.

Conforme Mônica, o re-
passe era referente a uma 
dívida por serviços prestados 
ao PT durante a campanha da 
presidente Dilma Rousseff em 
2010. A empresa do casal fez 
o trabalho de marketing polí-
tico da campanha.

Dilma afirma que não autorizou caixa 2 

O Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão publicou ontem, no Di-
ário Oficial da União, decreto 
extinguindo 101 cargos e fun-
ções comissionadas. Desses, 
67 são cargos de direção e as-
sessoramento superior (DAS) 
e 34 funções gratificadas. Além 
disso, o decreto transformou 

441 DAS em funções comissio-
nadas do Poder Executivo. Es-
sas funções terão os mesmos 
níveis dos cargos DAS extintos 
e só poderão ser ocupadas por 
servidores efetivos.

Também houve um re-
desenho das estruturas do 
ministério. A Assessoria Eco-
nômica teve parte das atri-

buições remanejadas para a 
recém-criada Secretaria de 
Planejamento e Assuntos Eco-
nômicos, que assumiu ainda 
competências da antiga Secre-
taria de Planejamento e Inves-
timentos Estratégicos.

A Secretaria do Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) foi extinta e suas 

funções, atribuídas à nova Se-
cretaria de Desenvolvimento 
da Infraestrutura. Foi criada 
ainda a Secretaria de Coorde-
nação e Governança das Em-
presas Estatais, resultado da 
ampliação do antigo Departa-
mento de Coordenação e Go-
vernança das Estatais (Dest). 
(Da Agência Brasil).

Planejamento extingue 101 cargos 
EstrUtUra dO MINIstÉrIO

FOtO: Reprodução internet
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Geração eólica aumentou 77% e o 
consumo de etanol, 18,6% em 2015
Ao mesmo tempo, o 
consumo de gasolina caiu 
9,5% em todo o País

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de julho de 2016

Geral

Neste breve artigo, volto a falar dos benefícios 
e incentivos fiscais para o setor industrial da Paraíba, 
em sede do ICMS. Este é um tema espinhoso e de 
difícil consenso em âmbito fiscal. Contudo, em países 
desenvolvidos estes benefícios e incentivos fiscais para a 
indústria são concedidos em sede do Imposto de Renda 
e raramente em sede de impostos indiretos, como o 
ICMS ou qualquer outro imposto sobre o consumo.

Na Paraíba, por conta muito mais da “guerra 
fiscal” do que por parâmetros reais da boa regulação 
macroeconômica, os benefícios fiscais ao setor 
industrial, sobremaneira, são operacionalizados através 
de firmação de TARE (Termos de Acordo) entre empresas 
beneficiárias e Administração Tributária Estadual 
para redução de carga tributária que substantivam 
contratos de capengada bilateralidade, uma vez que as 
obrigações dos contribuintes são muito pouco cobradas, 
principalmente no tocante a geração de emprego e 
renda e na contribuição do incremento do ICMS no todo 
da economia.

Contudo, é justo que a indústria na Paraíba 
seja estimulada, haja vista ao processo contínuo de 
desindustrialização de nossa economia, em detrimento 
de demanda voltada para o aumento dos serviços 
financeiros e do consumo de bens privados fabricados 
em zonas industriais do sul-sudeste, em grande 
maioria.

Para se ter uma ideia, em dados do IBGS, o valor 
adicionado bruto da Paraíba ou a participação dos setores 
produtivos na composição do PIB em 1960 correspondia 
a 56,8% da Agropecuária, 9,0 % da Indústria e 34,3% do 
Comércio e Serviço. Em dados de 2014, a composição 
do PIB corresponde respectivamente a 5,6% (setor 
primário), 22,4% (setor secundário) e 72% (setor 
terciário). 

Pelos dados acima, é fácil compreender que a 
Paraíba é um Estado tipicamente consumidor. Esta 
constatação, no plano político-econômico, verifica-se 
por anos longos de estiagem e ausência de políticas 
hídricas de aproveitamento das águas que resultaram 
na degradação da agricultura, sobretudo familiar e de 
subsistência, e na dizimação dos rebanhos, colocando a 
Paraíba numa situação difícil e de empobrecimento. 

Reitero mais uma vez que as iniciativas por parte 
do Estado, conduzidas pelo Poder Executivo, de criação 
de mecanismos que venham fortalecer a indústria 
atraindo novas plantas industriais para a Paraíba é 
muito louvável. 

A política industrial na Paraíba precisa 
urgentemente ser remodelada positivamente. Também 
em dados do IBGE, a participação da indústria da 
Paraíba não evoluiu como deveria, considerando que o 
nosso Estado já foi a quarta economia do Nordeste nos 
idos de 1960/1970. 

Em 2014, o registro estatístico informa e 
existência de 6.637 empresas industriais na Paraíba que 
correspondem a 1,3% do total de empresas que atuam 
no setor industrial do Brasil. São números não muito 
alvissareiros considerando que agravação tributária do 
setor industrial da Paraíba corresponde a 0,7% do ICMS 
e a 0,1% do IPI arrecadados nacionalmente.

Na Paraíba, os principais setores da indústria são: 
construção (37,4%), serviços industriais de utilidade 
público (13,8%), couro e calçados (13,3%), minerais 
não mecânicos (7,8%) e alimentos (6,9%).

Destes setores, cabe de minha parte um foco sobre 
o setor industrial de couro e calçado. Objeto de estudo 
deste autor, o setor calçadista na zona metropolitana da 
grande João Pessoa (PB) obteve incentivos e benefícios 
fiscais, em finais da década de 1990 e início dos 
anos 2000, de forma quase que gratuita, pois quanto 
a geração de emprego e renda as promessas pelas 
empresas do setor não foram cumpridas, houve sim 
por parte delas o incentivo a criação de cooperativas 
de trabalhos para fugirem da obrigação de pagamento 
de encargos sociais.

Hoje se pode perceber um encolhimento deste setor 
sem que suas obrigações contratuais para o recebimento 
de incentivos fiscais tenham sido cumpridas, provocando 
prejuízo ao Estado.Na Paraíba, somente três municípios 
acumulam 51% do PIB da Paraíba: João Pessoa (29% 
do PIB), Campina Grande (14,2%) e Cabedelo (8,7%), 
como aponta o IBGE. Qualquer que seja a politica 
industrial implementada não se deve perder de vista a 
sua interiorização.

Acordo Industrial 
e Fundo Fiscal

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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A matriz energética 
brasileira ficou mais limpa 
no ano passado, principal-
mente com o crescimento 
significativo do consumo 
de energia proveniente de 
fontes eólicas e do etanol. 
Simultaneamente, caiu a 
demanda por gasolina, in-
forma a Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), 
que divulgou ontem (22) 
a edição deste ano do Re-
latório Síntese do Balanço 
Energético Nacional (BEN).

O relatório revela ain-
da que, no ano passado, o 
consumo de energia prove-
niente de fonte eólica au-
mentou 77,1% em relação 
a 2014 e que o de etanol 
cresceu 18,6%. Ao mesmo 
tempo, o consumo de gaso-
lina caiu 9,5%.

A nova edição do re-
latório apresenta em de-
talhes a contabilização da 
oferta, da transformação e 
do consumo final de pro-
dutos energéticos no país, 
tendo por base o ano de 
2015. O BEN mostra que a 
oferta interna de energia 
(total disponibilizado no 
país) atingiu 299,2 milhões 
de toneladas equivalentes 
de petróleo, registrando 
uma redução de 2,1% em 
relação ao ano anterior.

Segundo a EPE, empre-
sa responsável pelo plane-
jamento energético do país, 
a queda foi influenciada 
pelo comportamento da 
oferta interna de petróleo 
e derivados, que caiu 7,2% 
no período em consequên-
cia do superávit nos fluxos 
de exportação e importação 
destas fontes energéticas.

“Contribuiu ainda para 
a queda da oferta interna 
bruta o enfraquecimen-
to da atividade econômi-
ca em 2015, ano em que o 

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil 

FOTO: Reprodução/Internet

Em outubro passado a geração eólica nordestina atingiu a marca hitórica de 3.689 megawatt

PIB [Produto Interno Bru-
to, soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país] nacional contraiu 
3,8%, segundo o último 
dado divulgado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística [IBGE]”, ressal-
ta a empresa.

Em contrapartida, do 
ponto de vista da energia 
elétrica, houve expressivo 
avanço da participação de 
renováveis na matriz elétri-
ca de 74,6% para 75,5%, o 
que é explicado pela queda 
da geração térmica à base 
de derivados de petróleo e 
pelo incremento da geração 
à base de biomassa e eólica.

Esse avanço veio a com-
pensar a redução de 3,2% 
da energia hidráulica, com 
a oferta interna de energia 
elétrica caindo 8,4 terawat-
ts-hora (TWh), retração de 
1,3% em relação a 2014. Já 
a geração eólica atingiu 21,6 
TWh - crescimento de 77,1% 
- ultrapassando assim no 
ano passado a geração nu-

clear. A potência eólica atin-
giu 7.633 megawats (MW), 
uma expansão de 56,2%.

Os dados da publicação 
da EPE confirmam a queda 
de 1,9% no consumo final 
de energia em relação ao 
ano anterior – nos setores 
industrial e de transportes, 
a variação foi de -3,1% e 
-2,6%, respectivamente.

Já o setor industrial 
teve o consumo reduzido1 
em 2,7 milhões de tonela-
das equivalentes de petró-
leo, com impacto da queda 
do consumo de carvão ve-
getal (-6,5%) e de eletri-
cidade (-5%) no setor si-
derúrgico, e do bagaço de 
cana (-3,9%), nesse caso, 
em decorrência da queda 
na produção de açúcar.

Demanda 
Ainda em função da 

crise econômica que o país 
enfrenta, a demanda ener-
gética caiu 2,3 milhões de 
toneladas equivalentes de 
petróleo no segmento de 

transportes, principalmen-
te em virtude da queda de 
4,3% do consumo de óleo 
diesel, consequência da 
menor atividade do setor 
de transporte de carga.

Apesar da retração, um 
fato positivo é que, no ano 
passado, houve o percen-
tual renovável na matriz 
de consumo do setor de 
transporte passou de 18% 
para 21%. Essa evolução é 
consequência direta do me-
nor consumo de gasolina 
(-9,5%), em parte compen-
sado pelo maior consumo 
de etanol (+18,6%).

Em 2015, o total de 
emissões antrópicas (ter-
mo usado em ecologia que 
se refere a tudo que resulta 
da atuação humana) asso-
ciadas à matriz energética 
brasileira atingiu 462,3 
milhões de toneladas de 
dióxido de carbono equiva-
lente (Mt CO2-eq), contra 
485,1 milhões de tonela-
das equivalentes verificada 
em 2014.

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil 

O Ministério Público Estadu-
al (MP) do Rio de Janeiro entrou 
com um recurso contra a decisão 
da Justiça de manter a cobrança 
de multa de R$ 1,5 mil aos mo-
toristas que trafegarem em ave-
nidas nas faixas exclusivas dos 
Jogos Rio 2016. A 6ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva da 
Capital, do MP, considera que 
esse tipo de sanção é ilegal e in-
constitucional.

O decreto municipal 41.867, 
de 2016, que cria a Rede de Fai-
xas Olímpicas e Paralímpicas, foi 
publicado há um mês pela pre-
feitura do Rio de Janeiro. Esta-
belece que apenas veículos cre-
denciados pelo Comitê Rio 2016 
poderão circular por essas faixas 
do período de 25 de julho a 18 

de setembro.
Segundo o MP, a medida não 

poderia ter sido imposta por um 
decreto municipal, uma vez que 
essa é uma competência do Le-
gislativo federal. Além disso, de 
acordo com o MP, o valor ultra-
passa em muito o que é previsto, 
em âmbito nacional, para o mes-
mo tipo de infração: R$ 85,15.

Garantias individuais
Para o MP, a multa de R$ 

1.500 fere as garantias individu-
ais previstas na Constituição e a 
magnitude do evento sediado 
pela cidade não justifica a impo-
sição de penalidades à popula-
ção afrontando a lei.

O Ministério Público havia 
entrado com a ação no início da 
semana, mas a 1a Vara de Fazen-
da Pública negou a suspensão do 
decreto. A juíza Cristiana Apare-

cida de Souza Santos, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública da Capital, 
argumentou que o valor previsto 
no Código de Trânsito Brasileiro 
não traria o caráter coercitivo 
necessário para garantir o cum-
primento da lei, o que poderia 
prejudicar a mobilidade urbana 
durante a Rio 2016.

MP entra com recurso contra multa 
de R$ 1,5 mil em faixas da Rio 2016

OLIMPIADAS

Para o MP, a multa 
de R$ 1.500 fere 
as garantias 
individuais previstas 
na Constituição e 
a magnitude 
do evento
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Mundo

França vai ampliar ações contra o 
Estado Islâmico no Oriente Médio
O governo francês anunciou 
que vai reforçar ajuda ao 
Iraque contra o grupo radical

O presidente da Fran-
ça, François Hollande, 
anunciou ontem que am-
pliará a atuação do país no 
Oriente Médio, reforçando 
a ajuda ao Iraque, com o 
objetivo de combater os 
jihadistas do Estado Islâ-
mico, após o ataque a Nice 
que deixou 84 mortos.

“O fundamentalismo 
é nosso inimigo”, disse 
Hollande durante pronun-
ciamento no Palácio do 
Eliseu.

O governo francês já 
tem realizado ataques aéreos 
contra o grupo e dado trei-
namento para exércitos 
locais, mas não pensa em 
enviar tropas para atuar 
em solo. “Apesar de a Fran-
ça ter sido alvo do ataque 
do dia 14 de julho, todo 

o mundo estava na mira”, 
destacou Hollande, ao 
acrescentar que 12 pessoas 
continuam hospitalizadas 
“entre a vida e a morte”.

Hollande ainda anun-
ciou planos de expandir o 
contingente militar den-
tro da própria França nos 
próximos meses, diante de 
críticas ao governo por não 
ter conseguido prevenir o 
ataque da semana passa-
da, apesar de o estado de 
emergência ainda estar vi-
gente em todo o país.

Segundo as autorida-
des, o agressor Mohamed 
Bouhlel planejou o ata-
que por meses e agiu com 
a ajuda de cúmplices. Ele 
avançou com um caminhão 
contra a multidão que fes-
tejava a Queda da Bastilha, 
na Promenade des Anglais.

Na última quinta-feira, 
o Parlamento francês apro-
vou a prorrogação por seis 
meses do estado de emer-
gência no país, como havia 
pedido o presidente.
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Da Ansa Brasil

Ao encerrar a conven-
ção do Partido Republicano 
que indicou seu nome para 
concorrer à presidência dos 
Estados Unidos nas eleições 
de novembro, o candidato 
Donald Trump prometeu aos 
americanos segurança e pro-
teção contra ataques terroris-
tas e criticou a pré-candidato 
do Partido Democrata, Hilla-
ry Clinton, por ter deixado 
ao país “um legado de morte, 
destruição, terrorismo e fra-
queza” durante o período em 
que ela foi secretária de Esta-
do norte-americana.

Cumprindo o ritual da 
convenção encerrada na 
quinta-feira (21) à noite, 
Donald Trump declarou que 
aceita a indicação de seu 
nome e disse que, se eleito, 
vai implantar uma política 
dura contra os imigrantes 
ilegais. Em discurso feito na 
arena Quicken Loans, em Cle-
veland, no Estado de Ohio, 
Trump procurou fugir do 
tema que divide internamen-
te o Partido Republicano.

Segundo ele, a maneira 
mais adequada para unificar 
o partido é explicar ao povo 
norte-americano as razões 
para não eleger a rival demo-
crata Hillary Clinton.

“Nossa convenção ocor-
re em um momento de crise 
para a nossa nação”, disse 
Trump, ao se referir aos re-
centes tiroteios ocorridos em 
cidades norte-americanas 
contra policiais em serviço. 
“Os ataques à nossa polícia 
e o terrorismo em nossas ci-
dades ameaçam nosso modo 
de vida”. Ele foi interrompido 
por aplausos da multidão que 
compareceu à arena.

Após afirmar que o país 
precisa de “lei e de ordem”, 
Trump lembrou os tumultos 
que ocorriam em ruas de ci-
dades norte-americanas, na 
década de 1960, quando a 
população negra dos Estados 
Unidos foi às ruas para lutar 
por direitos civis. Citou tam-
bém as incertezas que ocor-
reram nos Estados Unidos 
depois da queda das Torres 
Gêmeas, em 11 de setembro 
de 2001.

“Nesta corrida para a 

Casa Branca, eu sou o candi-
dato da lei e da ordem”, disse 
Trump, ao ser interrompido 
pela plateia que gritava “USA, 
USA” (Estados Unidos, Esta-
dos Unidos).

Cleveland
A convenção republica-

na de Cleveland, que durou 
quatro dias, foi marcada por 
divergências internas, lide-
radas por políticos que não 
aprovam o estilo agressivo 
de Trump. Ao longo da cam-
panha, Trump sempre usou 
palavras ríspidas contra po-
líticos que também queriam 
submeter seus nomes para 
concorrer à indicação do 
partido.

Um desses políticos – o 
senador do Texas Ted Cruz – 
chegou a ser vaiado durante 
a convenção por se recusar a 
apoiar Trump. Cruz, que ain-
da tem uma forte liderança 
dentro do Partido Republi-
cano, justificou sua atitude 
dizendo que não é “um cão-
zinho dócil”, e explicou: “Eu 
não tenho o hábito de apoiar 
pessoas que atacam minha 
esposa e meu pai”. Ele se re-

feria ao fato de que, durante a 
campanha, Trump postou um 
comentário nas redes sociais 
comparando a aparência fí-
sica da mulher de Ted, Heidi 
Cruz, com a de sua mulher, 
Melania Trump, que é ex-mo-
delo. Em outro post, Trump 
fez uma ilação, sem nenhu-
ma base histórica, entre o 
pai de Ted Cruz, Rafael Cruz, 
um imigrante cubano, com o 
assassinato do ex-presidente 
dos Estados Unidos, John 
Kennedy.

Outro fato que marcou a 
convenção republicana foi a 
acusação de que o discurso de 
Melania Trump, no primeiro 
dia do evento, teria sido um 
plágio de outro discurso fei-
to pela mulher do presidente 
Barack Obama, Michelle Oba-
ma, em uma convenção do 
Partido Democrata em 2008.

Posteriormente, uma 
funcionária da empre-
sa imobiliária de Donald 
Trump veio a público para 
dizer que ela inadvertida-
mente fez emendas no dis-
curso que ia ser feito por 
Melania, tiradas do discurso 
de Michelle Obama em 2008.

Donald Trump aceitou oficialmente ser candidato do Partido Republicano nas eleições americanas, que serão realizadas em novembro

Trump na convenção de Cleveland:
“Sou o candidato da lei e da ordem”

Português é cotado para dirigir a ONU

ELEIÇÕES AMERICANAS

SUCESSÃO DE BAN KI-MON

José Romildo
Da Agência Brasil

O ex-primeiro-minis-
tro de Portugal e ex-chefe 
do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refu-
giados (Acnur), Antônio 
Guterres, saiu na frente na 
disputa para a sucessão do 
sul-coreano Ban Ki-moon 
como secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Segundo fontes diplo-
máticas citadas pela agência 
de notícias France Presse, 
ele obteve a preferência na 
primeira votação informal 

a portas fechadas entre os 
membros do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas. 
Em segundo lugar, teria fica-
do o ex-presidente da Eslovê-
nia, Danilo Turk.

Os 15 integrantes do ór-
gão voltarão a se reunir para 
debater a sucessão de Ban Ki-
-moon na próxima quinta-fei-
ra (28). Essas votações infor-
mais são feitas para encorajar 
ou desencorajar candidatos 
antes do pleito final, quando o 
postulante precisará obter ao 
menos nove votos, incluindo 
os dos cinco membros per-
manentes do conselho (China, 

Estados Unidos, França, Reino 
Unido e Rússia).

O vencedor será indica-
do pelo Conselho de Seguran-
ça e submetido, em setembro, 
à Assembleia Geral da ONU, 
que tem por costume aceitar 
as recomendações.

Além de Guterres e 
Turk, concorrem ao cargo 
Christiana Figueres (Cos-
ta Rica), Helen Clark (Nova 
Zelândia), Igor Luksic (Mon-
tenegro), Irina Bokova (Bul-
gária), Miroslav Lajcák (Es-
lováquia), Natália Gherman 
(Moldávia), Srgjan Kerim 
(Macedônia), Susana Mal-

corra (Argentina), Vesna 
Pusic (Croácia) e Vuk Jere-
mic (Sérvia).

Da Agência Lusa

Da Ansa Brasil

Da Agência Ansa

Antônio Guterres 
vence 1ª  votação 
informal entre 
os membros 
do Conselho de 
Segurança das 
Nações Unidas

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Uni-
cef) denunciou  que mais 
de 20 crianças morreram ao 
longo dessa semana em ata-
ques aéreos em Manbij, no 
norte da Síria.

A cidade e seus arre-
dores, que abrigam 150 mil 
pessoas, são controlados 
pelo grupo Estado Islâmico 
(EI), mas estão sob inten-
so assédio de forças curdas, 
apoiadas pela coalizão inter-
nacional liderada pelos Esta-
dos Unidos.

“Nessa semana, mais de 
20 crianças foram assassi-
nadas em ataques aéreos em 

Manbij, e um garoto de 12 
anos foi brutalmente morto 
em Aleppo”, declarou Hanas 
Singer, representante do Uni-
cef no país árabe. Segundo o 
órgão, 35 mil crianças estão 
presas na região sitiada.

“Esses terríveis epi-
sódios deixam ainda mais 
claro às partes em conflito 
sua responsabilidade de res-
peitar as leis internacionais 
humanitárias que protegem 
as crianças na guerra”, acres-
centou Singer.

Manbij é considerada 
crucial na guerra contra o 
Estado Islâmico, porque fica 
a cerca de 130 quilômetros 
de Raqqa, tida como a capital 
do grupo na Síria.

Unicef denuncia morte
de crianças na Síria

Tiroteio em shopping 
mata seis em Munique

Itália retira 17 corpos 
de embarcação no mar

O ministro do Interior da 
Alemanha, Hans-Peter Frie-
drich, confirmou seis mortes 
no tiroteio em um shopping 
na cidade de Munique. Um 
vídeo divulgado nas redes 
sociais mostra que o tiroteio 
começou em frente a uma 
unidade do McDonald’s. De-
zenas de tiros foram ouvidos.

Testemunhas contaram 
à polícia de Munique que “ao 
menos três homens armados” 

invadiram o Shopping OEZ 
antes do tiroteio. Segundo as 
autoridades locais, há uma 
busca por supostos foragidos.

“Perante a confusa situa-
ção, nós pedimos às pessoas 
na área metropolitana para 
ficar em casa e quem estiver 
próximo a prédios busque 
proteção ali”, diz em nota a 
polícia. Para evitar mais pro-
blemas, o transporte público 
foi suspenso e estações do 
metrô foram evacuadas e fe-
chadas.

Da Ansa Brasil

Pelo menos 17 cadáveres 
foram encontrados nas últimas 
horas em um barco de madeira 
clandestino no Canal da Sicília, 
a cerca de 20 milhas da costa da 
Líbia. A operação de resgate foi 
realizada pelo navio irlandês 
James Joyce, sob coordenação 
da Guarda Costeira da Itália. As 
vítimas são todas do sexo mas-
culino - incluindo um menor de 
idade -, e a provável causa das 

mortes é asfixia provocada pe-
los gases de escape do motor.

Outros 452 imigrantes 
ilegais foram salvos, totalizan-
do 1.128 pessoas resgatadas 
em oito operações no Canal da 
Sicília na quinta-feira (21). 

Na última quarta-feira 
(20), as Organizações Não 
Governamentais Médicos 
Sem Fronteiras e SOS Medi-
terranée já haviam tirado 22 
cadáveres de um barco clan-
destino na região. 

FOtO: Reprodução/Internet
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Aposentadorias 
ameaçam futuro da 
ciência brasileira

Audiências no RJ libertam 32% mais brancos que negros ou pardos

Perfil dos réus
17

FotoS: Reprodução/Internet

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

Cristina Indio do Brasil 
Repórter da Agência Brasil

A possibilidade de um 
branco preso em flagrante 
ser solto ao ser apresentado 
ao juiz é 32% maior que a de 
um negro ou de um pardo na 
mesma situação. A conclusão 
está no 3º Relatório Sobre o 
Perfil dos Réus Atendidos nas 
Audiências de Custódia, ela-
borado pela Defensoria Pú-
blica do Rio de Janeiro.

O percentual levou em 
conta casos registrados en-
tre 18 de janeiro e 15 de abril 
deste ano. Neste período, 
houve, em média, 29 audiên-
cias de custódia por dia. De 
modo geral, segundo a Defen-
soria Pública, o relatório mos-
tra uma significativa redução 
no número de liberdades con-
cedidas na comparação com 
as duas pesquisas anteriores. 
O percentual passou de 40% 
para 29%, com 413 solturas, 
1.021 prisões mantidas e 30 
casos sem informação no pe-
ríodo analisado nesta edição.

Entre 1.464 réus aten-
didos nas audiências, 838 
(70%) eram negros ou par-
dos. Desse total, 26% (218) 
tiveram o direito de respon-
der ao processo em liberda-
de. Quando a análise é feita 

Audiência de custódia, além de reduzir a superlotação de presídios, auxilia o trabalho de defesa

entre os 353 brancos que re-
ceberam liberdade provisória, 
o percentual sobe para 36% 
(128). Do total de réus leva-
dos à audiência, apenas 5% 
eram mulheres, mas o percen-
tual que teve liberdade conce-
dida foi de 66%, bem superior 
à média, de 29%. Entre as mu-
lheres ouvidas por juízes, a 
maioria se declarou preta ou 
parda. O crime mais pratica-

do por elas foi o furto, segui-
do dos tipos penais da Lei de 
Drogas. Em relação aos réus 
representados por um advo-
gado, o levantamento mostra 
que apenas 6,5% contaram 
com assistência particular. No 
restante dos casos, o trabalho 
foi feito por um defensor pú-
blico. A Defensoria também 
destacou o baixo índice de 
reincidência. Desde setembro 

de 2015, quando começaram 
as audiências públicas, ape-
nas 1,5% dos réus voltaram 
à audiência de custódia pela 
segunda vez e só um estava 
em sua terceira audiência de 
custódia.

O 3º Relatório Sobre o 
Perfil dos Réus Atendidos nas 
Audiências de Custódia tam-
bém revela o perfil social do 
réu: além de maioria negra ou 

parda (853), 84% têm entre 
18 e 35 anos, o nível de ensi-
no da maioria é o Fundamen-
tal, 701 têm filhos, 88 têm 
mulher ou companheira grá-
vida e 724 disseram que tra-
balhavam antes de ser preso.

Segundo a Defensoria, 
houve pouca mudança em 
relação à abordagem policial 
em relação aos levantamen-
tos anteriores. Entre os pre-
sos, 402 revelaram ter sofrido 
agressão, 586 tiveram o rosto 
fotografado e 40 consideram 
ter sido vítima de tortura. 

O órgão destaca que a 
polícia do Rio de Janeiro está 
proibida de divulgar imagens 
dos presos, exceto quando 
seja importante para a inves-
tigação, mas, para isso, o pe-
dido deve ser fundamentado 
ao juiz.

A audiência de custódia 
determina a apresentação do 
preso em flagrante em no má-
ximo 24 horas ao juiz. Para a 
Defensoria Pública, além de 
reduzir a superlotação do 
sistema carcerário do Estado, 
que, atualmente, tem cerca de 
22 mil presos provisórios, ou 
seja, que não possuem con-
denação, a medida também 
auxilia o trabalho da defesa, 
além de ajudar a coibir a vio-
lência policial e a tortura.

OIM é porta de entrada para conquistas internacionais
O Brasil conquistou este 

mês seu melhor resultado em 
75 edições da Olimpíada Inter-
nacional de Matemática (OIM), 
realizada em Hong Kong. A 
equipe brasileira trouxe para 
casa cinco medalhas de prata 
e uma de bronze e garantiu o 
15º lugar na colocação geral, 
à frente de países tradicio-
nais como Alemanha, França 
e Romênia. Em comum entre 
os estudantes, além do inte-
resse pela matemática, está o 
início da trajetória de sucesso 
nas competições pela Olimpía-
da Brasileira de Matemática 
(OBM). Criada em 1979 por 
iniciativa da Sociedade Bra-

sileira de Matemática, a OBM 
tem o objetivo de estimular o 
estudo da disciplina nas esco-
las, aperfeiçoar a capacidade 
dos professores e descobrir 
novos talentos. A partir do 6º 
ano do Ensino Fundamental já 
possível a qualquer estudante 
de escola pública ou privada 
participar da competição. Os 
alunos que se destacam são 
escolhidos para representar o 
País em competições interna-
cionais.

“Boa parte dos jovens 
matemáticos brasileiros de 
talento foi descoberta, pelas 
Olimpíadas, como o Artur 
Ávila, que em 2014 ganhou a 

Medalha Fields, o prêmio de 
maior prestígio da matemática 
internacional, comparado ao 
Nobel”, afirma o coordenador 
da OBM e pesquisador Carlos 
Gustavo Moreira, do Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), ligado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações.

Ele acrescenta que as 
competições têm sido decisi-
vas na escolha dos jovens por 
uma carreira científica. Andrey 
Shan Chen, 16 anos, de Campi-
nas (SP), foi medalhista de pra-
ta nesta edição da OIM. Ele par-
ticipou da OBM pela primeira 
vez em 2010, e afirma que as 

competições abriram para ele 
a chance de novas perspecti-
vas. “A matemática é um mun-
do à parte. Entrar nesse mun-
do te dá uma rede de relações 
e oportunidades que podem te 
ajudar pelo resto da vida”, diz.

Gabriel Toneatti Vercelli, 
18 anos, de Osasco (SP), não 
foi muito bem na sua primeira 
participação na OBM, mas não 
se deixou abater. “Utilizei esse 
pequeno fracasso como força 
propulsora para estudar mais, 
porque foi a primeira vez que 
senti o quanto ainda tinha a 
aprender mesmo na área que 
mais dominava”, ressalta o me-
dalhista de prata.

Já Pedro Henrique Sacra-
mento, 17 anos, de Vinhedo 
(SP), que também ganhou a 
medalha de prata, relata que 
um mundo novo se abriu para 
ele graças às competições. “Co-
nheci lugares que nunca sonhei 
como Romênia, Porto Rico, Tai-
lândia, Hong Kong. Fiz amigos, 
conheci outras culturas e tenho 
oportunidades com as quais 
nem ousava sonhar. As olim-
píadas me abriram portas”, 
conclui. Em 2017, a Olimpíada 
vai ser sediada pela primeira 
vez no Brasil. O calendário da 
OBM e das competições inter-
nacionais podem ser vistos no 
site www.obm.org.br.

oLIMPÍADAS BRASILEIRA DE MAtEMÁtICA

Bibliotecas pú-
blicas, comunitárias 
e pontos de leitura 
têm até o dia 8 de 
agosto para cadastra-
rem suas unidades na 
plataforma digital. A 
meta é cadastrar e 
atualizar cerca de seis 
mil bibliotecas e, até 
o momento, pelo me-
nos 444 unidades se 
inscreveram na plata-
forma digital.

O cadastramento 
é simples e gratuito 
e visa mapear as bi-
bliotecas existentes 
no País. O coordena-
dor-geral de Leitura 
do MinC, José Rober-
to da Silva, destaca 
a relevância do ca-
dastramento para o 
cidadão ter acesso a 
informações que de-
sejar. “O processo é 
necessário, porque é 
a plataforma que con-
centra informações 
da existência das bi-
bliotecas públicas nos 
territórios”, disse. O 
MinC quer aproveitar 
a temática dos Jogos 
Olímpicos e Paralím-
picos e incentivar o 
cadastramento ou re-
cadastramento dessas 
unidades. Quem optar 
por isso ganhará um 
kit composto por uma 
coleção de DVDs so-
bre a memória do es-
porte olímpico e uma 
cartilha de orientação 
sobre práticas que po-
derão desenvolver no 
período dos Jogos.

Cadastro 
digital vai até 
8 de agosto

BIBLIotECA

u era um garotão de 20 anos e 
frequentador quase diário do bar 
Califórnia, em frente ao Cine Pais-
sandu, no Botafogo, Rio de Janeiro. 

Já estava totalmente enturmado. Conhecia 
a todos e todos me conheciam. Devo con-
fessar que não me sentia mais paraibano. 
O espírito carioca tinha tomado conta de 
minha cabeça. Gostava de sentar numa 
mesa de onde podia ver, à grande distân-
cia, o Cristo Redentor. 
       Em agosto de 1966, fui assistir “O demô-
nio das onze horas” (“Pierrot le fou”), de Je-
an-Luc Godard, numa sessão que o Paissandu 
promovia às meias-noites das sextas-feiras. 
Como abertura, foi programado um docu-
mentário sobre Maria Bethânia feito por Júlio 
Bressane: “Bethânia bem de perto”.
       Bressane fez o filme sem a irmã de Caeta-
no ser bem conhecida no Rio de Janeiro, onde 
ela era praticamente recém-chegada. Foi para 
substituir Nara Leão no musical “Opinião”, 
em cartaz no teatro de mesmo nome, no Bair-
ro do Peixoto (enclave de Copacabana), ao 
lado de Zé Kéti e João do Vale. Nosso saudo-
so Paulo Pontes era um dos três autores e 
diretores do show. Foi lá que Maria Bethânia 
começou a cantar o que seria seu primeiro 
sucesso nacional: “Carcará”.
       O Paissandu estava lotado, como sem-

O espírito carioca tinha tomado conta de minha cabeça
pre acontecia quando estreava qualquer 
filme de Godard.
       Começou a sessão. Preciso lembrar 
que Maria Bethânia era desconhecida por 
quase todos os espectadores do cinema. 
Alguns tinham “ouvido falar” dela. Apesar 
de “cabeças feitas”, as pessoas estranharam 
as roupas, a androginia e a voz rascante de 
Bethânia. Com pouco mais da metade do 
documentário, quando ela cantou “Este seu 
olhar”, de Tom Jobim, a plateia desandou 
numa vaia enorme. De repente, um ra-
paz - que estva mais ou menos na terceira 
fila - levantou-se, olhou para trás e gritou: 
“Calem-se, calem-se, burros, imbecis! 
Maria Bethânia é genial! Bethânia é gênio, 
idiotas!”. Era Caetano Veloso, que também 
ainda não fazia sucesso; faltava um ano 
para “Alegria, alegria”. Foi retirado no escu-
ro aos sopapos, trancos e barrancos.
       As vaias aumentaram e ao longo dos 
meses o documentário de Bressane foi 
esquecido nas rodas de cinéfilos.
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       O que escreveu em 2007 Cássio 
Carlos Starling, na Folha de São Paulo? 
Vejam. 
       “No futuro, alguém há de indagar por 

que Maria Bethânia tornou-se uma das 
mais documentadas artistas da músi-
ca popular brasileira pelo cinema. Dois 
desses trabalhos, ‘Bethânia bem de perto’ 
e ‘Pedrinha de Aruanda’, feitos com um 
intervalo de 40 anos, saem agora reunidos 
num mesmo DVD. 
       É inegável que há um mito Bethânia, que 
a artista ampliou e preservou em seus mais 
de 40 anos de carreira graças a um tem-
peramento que valoriza a reserva. Os dois 

documentários reunidos partem dessa atitude e 
sondam o mito não com o intuito de desmistificar 
sua aura, mas de aproximar a estrela da pessoa, ao 
adotarem um pudor diante da artista que provoca 
um efeito revelador de suas qualidades. Dirigido 
por Júlio Bressane e Eduardo Escorel em 1966, 
‘Bethânia Bem de Perto’ captura a cantora nos 
bastidores do show que inaugurou sua carreira. O 
próprio título enfatiza a intenção de seus criado-
res, que filmam a artista em closes, relaxada, na 
intimidade de amigos, em resumo, bem de perto”.

E
É pra mexer no baú

Quem fez esta foto foi minha 
caríssima amiga Goretti Zenaide, 

quando tomei posse na  Cadeira 29 
da Academia Paraibana de Letras, 

durante o coquetel que rolou na 
lateral esquerda do Teatro Santa 

Roza. Foi no ano de 2012, quando 
o presidente da APL era 

Juarez Farias. Na foto estou entre 
Gustavo Magno e Cacá Santa Cruz.
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GERAL

Aposentadorias se tornam ameaças
CRisE dE CéREbRos nA CiênCiA bRAsiLEiRA

Número de servidores mais 
experientes das instituições 
mostra redução gradativa

18

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 013/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/52006 e suas alte-
rações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará licitação na 
modalidade pregão presencial por registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 04 de 
AGOSTO de 2016 às 14:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PITIMBU. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na 
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016, no horário 
de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu-PB, 22 de julho de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 012/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, torna público que fará realizar 
através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 03 de AGOSTO de 2016 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Serviços de transportes destinados a manutenção das atividades e programas 
da Secretaria Municipal de Educação. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Pre-
feitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 22 de julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de trator agrícola e carreta tanque, desti-

nados ao Município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 10/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://
www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Julho de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

BUFFALO ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.133.745/0001-01 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1617/2016 em João Pessoa, 8 de julho de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Loteamento residencial com 107 lotes. Na (o) LOTEAMENTO NOVA TACIMA, ZONA URBANA 
Município: TACIMA - UF: PB. Processo: 2016-002268/TEC/LI-4770.

GILVAN CELSO CAVALCANTI DE MORAIS SOBRINHO - CNPJ/CPF Nº 097.678.514-53. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Licença de Operação nº 1650/2016 em João Pessoa, 13 de julho de 2016 - Prazo: 1095 
dias. Para a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar de sequeiro, irrigada e fertirrigada. (Faz. Santa 
Emília I,II e III; Faz. Santa Terezinha- Município de Rio Tinto/PB; Faz. João Luiz- Município de Santa 
Rita/PB; Faz. Santa Ana- Município de Capim/PB; e Faz. Maria da Luz-Município de Sapé-PB 
Na(o) COMPLEXO FAZENDÁRIO MIRIRI  Município: CAPIM;S.RITA;RIO TINTO/SAPÉ - UF: PB. 
Processo: 2016-003056/TEC/LO-2164.

JAPUNGU – AGRO INDUSTRIAL S/A - CNPJ/CPF Nº 09.357.997/0001-06. Torna público que 
a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Licença de Alteração nº 1641/2016 em João Pessoa, 12 de julho de 2016 - Prazo: 832 dias. Para 
a atividade de: Queima de bagaço de cana-de-açúcar para produção de energia elétrica- UTE. 
Na(o) –FAZENDA JAPUNGU,S/N, ZONA RURAL  Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 
2016-004250/TEC/LA-0637. 

JOSÉ JOÃO DOS SANTOS (POSTO SÃO JOSÉ), CNPJ Nº 03.823.306/0001-36. Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
LO – nº 1737/2013, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis e lubrificantes, na Rua 
Atanásio Beco nº 60 Centro - Cuité de Mamanguape-Pb, através do Proc. 2015001663.

ACRISIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 537.468.724-72. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1408/2016 em João Pessoa, 16 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Granja de 
Engorda de Frango de Corte, Sítio Chã da Palmeira – Zona Rural de Bananeiras/PB. Na(o) – SÍTIO 
CHA DA PALMEIRA Município: BANANEIRAS – UF: PB. Processo: 2016-003078/TEC/LO-2169.

EXPECTATIVA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 17.460.633/0001-85, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Construção de Edifício Multifamiliar, 
situado na Rua Josué Gomes de Almeida, s/n ST. 41 QD. 155 Lote. 0235 - João Pessoa – PB.

MARCONI ALVES DA SILVA – CPF Nº 022.982.384-05, torna público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Construção de Edifício Multifiamiliar, situado 
na Rua Juiz Arnaldo Ferreira s/n, ST. 45 QD. 083 LT. 0411 - João Pessoa – PB.

ALCONIL – ALMEIDA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.342.602/0001-
39. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 1740/2016 em João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR DE 32 APARTAMENTOS, E 05 LOJAS COMERCIAIS, NUMA 
ÁREA D 4.783,79 INTERLIGADA NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA CAGEPA Na(o) AVENIDA 
FRANCA FILHO – S/N Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004110/TEC/LP-2748.

AFV ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.378.639/0001-21. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1753/2016 em 
João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar. 
Na(o) -  RUA MARIA AUZENIR RODRIGUES, QD-82 LT-320, AEROCLUBE Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-004321/TEC/LP-2750.

J. ALENCAR & CIA. – CNPJ/CPF Nº 09.063.710/0001-35. Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 82/2016 em 
João Pessoa, 15 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio combustíveis 
gasolina, álcool e diesel e lubrificante. Na(o) -  RUA JOSÉ BARBOSA, Nº 369, SÃO JOSÉ Município: 
UIRAUNA – UF: PB. Processo: 2015-001584/TEC/LO-9572.

Herton Escobar
Da Agência Estado

Não é só o dinheiro que 
está acabando para a ciência 
brasileira. Uma crise de cé-
rebros também vem sendo 
cozinhada em fogo baixo há 
vários anos, e a tampa da pa-
nela está prestes a explodir 
em várias instituições, que 
veem seus quadros mais ex-
perientes serem esvaziados 
ano a após ano por aposen-
tadorias, sem perspectiva de 
renovação.

É o caso do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nu-
cleares (Ipen), responsável 
pela produção de 95% dos 
radiofármacos usados para 
diagnóstico e tratamento de 
doenças no País. Com um 
rombo de R$ 50 milhões em 
seu orçamento, o instituto 
só tem recursos suficientes 
para funcionar até o final de 
agosto. Se até lá não entra-
rem novos recursos do Go-
verno Federal, a produção de 
radiofármacos será paralisa-
da, literalmente.

Não bastasse isso, o Ipen 
vem perdendo cerca de 50 
servidores/ano por aposen-
tadoria, dentro de um quadro 
de aproximadamente 800 
funcionários. Nos últimos 
três anos foram 150 aposen-
tadorias, segundo o superin-
tendente Carlos Bressiani; e 
só neste primeiro semestre 
de 2016 ele já assinou mais 
26. “Nossa situação é muito 
crítica, tanto de recursos fi-
nanceiros quanto humanos”, 

disse-me Bressiani, durante 
a reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), em Porto 
Seguro.

Para piorar as coisas, os 
técnicos do instituto entra-
ram em greve esta semana, 
por causa de um erro num 
projeto de lei que definia 
seus reajustes salariais.

Não faz muito tempo, o 
diretor do Laboratório Na-
cional de Astrofísica (LNA), 
Bruno Castilho contou a 
mesma história. Só neste ano 
ele já assinou 6 aposentado-
rias; o que representa quase 
10% do quadro de funcio-
nários da instituição, que é 
uma pedra fundamental da 
astronomia brasileira, tanto 
no campo da pesquisa básica 
quanto do desenvolvimento 
tecnológico de instrumenta-
ção astronômica. 

“Estamos perdendo nos-
so pessoal mais antigo, mais 
experiente”, destaca Castilho. 
“Se não forem criados meca-
nismos de reposição perde-
remos a capacidade de atuar 
em vários projetos e corre-se 
o risco de perder a memória 
técnica da instituição.”

O último concurso aber-
to para contratação de pes-
soal no LNA foi em 2012. No 
Ipen, pior ainda: foi em 2009! 
“Depois que passar a crise fi-
nanceira, teremos uma crise 
de cérebros”, alerta Castilho.
Esses são apenas dois exem-
plos mais recentes, para os 
quais eu tenho os números 
em mãos. Certamente há 
muitos outros por aí, pelas 
reclamações que venho ou-
vindo ao longo dos últimos 
anos”, afirmou ele. UEPB promoverá uma série 

de atividades em Guarabira 

diA inTERnACionAL dA MULHER nEGRA

Em homenagem ao “Dia 
Nacional de Tereza de Ben-
guela e da Mulher Negra” e 
ao “Dia Internacional da Mu-
lher Negra Latino-Americana 
e Caribenha”, comemorado 
na próxima segunda-feira, 
25 de julho, o Campus III da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), na cidade de 
Guarabira, promove na pró-
xima semana uma série de 
atividades acadêmicas volta-
das ao tema. 

O destaque das ativida-
des comemorativas ao Dia 
Nacional de Tereza de Ben-
guela e da Mulher Negra, 
será a palestra da professo-
ra Courtney Campbell, do 
quadro da Universidade de 
Tougaloo, do Estado do Mis-
sissipi, Estados Unidos. Com 
o objetivo de fortalecer a luta 
contra o racismo e a opres-

PROGRAMAÇÃO

segunda-feira (25) – Das 11h às 17h

Roda de diálogos: A situação da mulher negra no Brasil 

Atual

Local: Espaço da Expressão do Centro de Humanidades

sexta-feira (29) –  8h30

Palestra: Raça e representação nos concursos de beleza 

no Brasil (1947-1969). Prof. Courtney J. Campbell

Local: Auditório do Centro de Humanidades

são de gênero, os eventos 
estão sendo organizados por 
várias entidades, a exemplo 
do Coletivo Violeta Formi-
ga, pelo Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros e Indígenas 
do Centro de Humanidades 
(NEABÍ-UEPB-Guarabira). 

E, ainda, pelo Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas ligado à Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(NEABÍ-UFPB) e pela Orga-
nização de Mulheres Negras 
na Paraíba (Bamidelê). 

As pessoas interessadas 
em participar das atividades 
podem realizar suas inscrições 
no primeiro dia da programa-
ção na sede do Campus III.

FoTo: Reprodução/Internet

Brasília - A Secretaria de 
Aquicultura e Pesca do Mi-
nistério da Agricultura sus-
pendeu 186.106 registros de 
pescadores profissionais ar-
tesanais. A decisão consta de 
portaria publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) dessa 
sexta-feira, 22. 

De acordo com a porta-
ria, as suspensões decorrem 
de descumprimento de ter-
mos de uma instrução nor-
mativa (IN) do ministério de 
2014. Essa IN determina que, 
entre outros casos, o pesca-
dor terá o Registro Geral da 
Atividade Pesqueira (RGP) e 
as respectivas licenças sus-
pensos se não apresentar ao 

ministério a documentação 
exigida, como Relatório de 
Exercício da Atividade Pes-
queira e cópia do Número 
de Inscrição do Trabalhador 
(NIT).  

O pescador artesanal 
precisa do RGP, por exemplo, 
para requerer o chamado 
seguro-defeso, que é o segu-
ro-desemprego concedido a 
esse profissional durante a 
paralisação temporária da 
pesca para preservação das 
espécies. 

A relação nominal das 
suspensões será divulga-
da no site do Ministério da 
Agricultura e afixada nas se-
des das Superintendências 
Federais de Agricultura nas 
unidades da Federação, diz a 
portaria do DOU.

186,1 mil registros de 
pescadores é suspenso
Luci Ribeiro
Agência Estado

Aniversário de 
70 anos do Sesc 
é comemorado 
com campanha

Para celebrar o ani-
versário de 70 anos, o Sesc 
preparou uma campanha 
digital, que foi lançada na 
última quarta-feira. Criada 
pela agência Binder, a ação 
no Instagram e o hotsite 
convidam o público a con-
tar a sua relação com a ins-
tituição, por meio de ima-
gens e histórias. 

No fim do ano, 140 fo-
tos e 70 histórias serão 
publicadas no formato de 
um livro comemorativo. A 
seleção será feita por uma 
curadoria formada por jor-
nalistas e influenciadores 
digitais.

No Instagram, a cam-
panha tem cinco missões, 
cada uma marcada por 
uma hashtag diferente: 
#Sesc_Abraça;#Sesc_Une; 
#Sesc_Ativa; #Sesc_Inspira 
e #Sesc_Transforma.

Os temas serão quinze-
nais e servirão de guias para 
que o público envie suas 
fotos. Além disso, a página 
oficial @SescBrasil publi-
cará algumas imagens para 
inspirar os internautas. Ao 
final do período da missão, 
as fotos finalistas serão di-
vulgadas ao público.

Além da ação na rede 
social, o Sesc lançará um 
hotsite especial da cam-
panha dos 70 anos. Com o 
mote “Boas histórias ins-
piram e transformam pes-
soas”, a ideia é que os in-
ternautas compartilhem 
depoimentos, com até mil 
e duzentos caracteres, que 
mostrem a relação que pos-
suem com o Sesc. 

“Nosso objetivo é re-
criar um pouco da nossa 
história, valorizando o re-
lacionamento das pessoas 
e influência que tivemos 
como transformadores da 
sociedade em nossas dife-
rentes áreas de atuação”, 
destaca Pedro Capeto, di-
retor de Comunicação do 
Departamento Nacional do 
Sesc. 

A participação é gratui-
ta e aberta a todo o público. 
Menores de 18 anos devem 
acrescentar no cadastro de 
acesso ao site o nome e o 
CPF do responsável legal. 
As pessoas podem publicar 
diferentes histórias, desde 
que seja uma de cada vez. 
Mais informações em www.
sesc70anos.com.br
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Economia

Plano vai fortalecer ações produtivas de 19 cidades

Vale do Piancó
19

Preço do etanol 
cai em 14 estados 

Acionistas ratificam 
recuperação da Oi

Fábrica da Fiat faz 
parada técnica

Consumidor projeta 
inflação menor

MEC libera verbas 
para  Ensino Superior

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em 14 
estados e no Distrito Federal e subi-
ram em outros 11 nesta semana. Os 
dados são da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), que não informou a referência 
para o Amapá. No período de um mês, 
os preços caíram em 22 estados e no 
Distrito Federal e subiram em outros 
três - também desconsiderando-se o 
Amapá. Em São Paulo, principal Estado 
produtor e consumidor, a cotação caiu 
0,32% na semana, para R$ 2,210 o 
litro. No período de um mês, acumula 
desvalorização de 3,20%. Na sema-
na, a maior alta ocorreu no Amazonas 
(0,99%) e o maior recuo, em Alagoas 
(3,84%). No mês, o etanol subiu mais 
na Bahia (4,59%) e recuou mais no 
Piauí (6,40%).

Após a ratificação do plano 
de recuperação judicial da Oi pelos 
acionistas, o presidente da tele, 
Marco Schroeder, afirmou que a me-
dida é fundamental e traz tranquili-
dade para clientes e fornecedores. 
O encontro foi marcado por diver-
sas discussões. Alguns acionistas 
defenderam que a Bratel (antiga 
Portugal Telecom), maior acionista 
individual da Oi, não votasse. “Dis-
cussões de acionistas são naturais 
em uma companhia de capital aber-
to”, disse o presidente.

A fábrica da Fiat Automóveis 
em Betim, na região metropoli-
tana de Belo Horizonte (MG), está 
sem produzir desde quarta-feira, 
20. A empresa alega ter adotado 
uma parada técnica para “ajustar a 
produção à demanda de mercado”. A 
previsão é voltar ao trabalho na se-
gunda-feira. Com o mesmo objetivo, 
em abril a Fiat suspendeu o funcion-
amento de três das quatro linhas de 
montagem da planta e colocou em 
férias coletivas por dez dias parte 
dos funcionários da unidade. A Fiat 
nega que o motivo da paralisação 
seja a falta de peças. 

Os consumidores estão com 
uma expectativa de inflação menor 
para os próximos 12 meses. Segun-
do um levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), houve um 
recuou de 0,5 ponto percentual 
entre junho e julho. Para o econo-
mista Pedro Costa Ferreira, da FGV, a 
tendência do indicador é de queda. 
“A percepção de alívio na inflação 
pelos consumidores respalda-se na 
já observada queda da inflação acu-
mulada em 12 meses”, observou.

Nessa quinta-feira (21), o 
Ministério da Educação liberou o 
repasse de R$ 460,22 milhões a 
universidades federais e institutos 
federais de educação, ciência e tec-
nologia. Ao todo, desde 13 de maio, 
a pasta já destinou R$ 2 bilhões a 
essas instituições. “Os recursos 
serão aplicados na manutenção, 
custeio e pagamento de assistên-
cia estudantil”, afirmou o ministro 
da Educação, Mendonça Filho. “So-
mente para esta última finalidade 
serão destinados R$ 55,78 mil-
hões”, explicou. 

FOTO: Reprodução internet

A cidade de Itaporanga, 
no Sertão paraibano, lançará 
o Plano de Ações Estratégi-
cas nesta terça-feira (26), no 
auditório do Sebrae, a partir 
das 8h. O Plano servirá para 
o fomento e fortalecimento 
de atividades produtivas de 
diversas economias da re-
gião, que abrange 19 cidades. 
As lideranças políticas serão 
orientadas e direcionadas a 
atuar com instituições par-
ceiras e organizações diver-
sas. A união é para a formula-
ção e execução de ações para 
o desenvolvimento territo-
rial sustentável.

 A partir do Seminário, 
serão formados grupos de 
trabalhos para desenvolver 
as ações ainda este ano. Se-
rão metas para contribuir 
com o crescimento e forta-
lecimento dos setores pro-
dutivos da região. O Sebrae 
Paraíba apoia o Plano atra-
vés do projeto de Desenvol-
vimento Territorial Vale do 
Piancó. Conforme a gerente 
do Sebrae em Itaporanga, 
Anna Stefania Rodrigues, se-
rão apresentados os primei-
ros resultados da estratégia 
de desenvolvimento.

 “O despertar, a articula-
ção, a integração, o envolvi-

mento, a corresponsabilida-
de, a missão das lideranças 
e organizações representati-
vas são etapas na decisão e 
no papel de assumir a pro-
moção do desenvolvimento 
econômico. Todos querem 
a transformação positiva do 
território a que pertencem 
e nós vamos trabalhar nesse 
caminho”, comentou.

 O Plano se insere como 
um instrumento de orientação 
e direcionamento para a atua-
ção do Sebrae Paraíba, insti-
tuições parcerias, lideranças 
e organizações diversas. De 
acordo com a gerente, o grupo 
vai formular e executar pro-
jetos, programas, termos de 
cooperação e ações de inter-
venções para a promoção do 
desenvolvimento territorial 
sustentável do Vale do Piancó.

 “O nosso propósito é es-
timular a participação e o de-
bate das lideranças públicas, 
privadas e da sociedade civil 
do Vale. Vamos despertar 
e promover uma chamada 
para ação entre os diferentes 
agentes e instituições, esta-
belecendo o pensamento co-
operativo e as ações compar-
tilhadas para realizarmos as 
transformações econômicas 
e sociais”, falou.

Calçados são tema de consultoria que será prestada pela Assintecal nos dias 26 e 28 no Alto Sertão

O design é parte essen-
cial na área da moda, tanto 
para fabricação de calçados, 
quanto de confecções. Para 
orientar empreendedores 
da Paraíba deste segmento, 
a “Maratona Design Itineran-
te” será promovida na cidade 
de Patos, no Sertão parai-
bano, na próxima semana, 
de terça (26) a quinta-feira 
(28). O evento será realiza-
do também nos dias 1 e 2 de 
agosto na cidade de Catolé 
do Rocha, no Alto Sertão.

 Capacitações da con-
sultora Sara Manoela Ponne, 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Arte-
fatos (Assintecal), serão ofe-
recidas durante as visitas às 
cidades. 

O programa formará 
interessados em Design, na 
unidade móvel do Senai, em 
duas cidades da Paraíba, de 
julho a agosto.  Os interes-

sados devem se inscre-
ver através dos telefones 
2101.0100 e 3182.5507 ou 
no momento das capacita-
ções. Em Patos, as capaci-
tações serão no Sebrae da 
cidade, no Rodoshopping. 
Haverá uma oficina de “De-
sign de Calçados e Bolsas”, 
de três dias, das 14h às 
18h, e uma consultoria so-
bre “Design”, também nos 
três dias, das 8h às 12h, as 
duas gratuitas.

 Além da oficina “Mo-
delagem de Calçados”, que 
custará apenas R$ 20 por 
participante.

Já na cidade de Cato-
lé do Rocha, no Alto Sertão 
paraibano, as capacitações 
serão no Estacionamento da 
indústria Prenda. Nesta cida-
de haverá a consultoria em 
“Design” gratuita, dias 1 e 2 
de agosto, uma hora por em-
presa, das 14h às 18h, e a ofi-
cina em “Modelagem de Cal-

çados”, nos mesmo dias, das 
19h às 22h, que custará R$ 20 
por participante.  De acordo 
com a gestora do projeto de 
Calçados do Sebrae Paraíba, 
Éricka Vasconcelos, a pro-
posta é orientar os empre-
endedores a buscarem no-
vos conceitos e tecnologias 
para melhorar o design e a 
apresentação do produto. 
“A ideia é fomentar a me-
lhora daquilo que ainda fal-
ta no calçado e na confecção 
paraibanos, o design. Seria 
interessante que os fabri-
cantes de calçados, princi-
palmente, aproveitassem o 
aprendizado”, ressaltou.

 O projeto “Maratona 
Design Itinerante” é realiza-
do em parceria, pelo Sebrae 
e Senai da Paraíba. As duas 
instituições apoiam a fabri-
cação e exposição de calça-
dos, cada uma com sua com-
petência, conforme Éricka, 
durante décadas na Paraíba.

Patos e Catolé do Rocha terão
ciclo para empreendedores

CAPACITAÇÃO EM DESIGN

O fabricante japo-
nês de aparelhos ele-
trônicos Funai anunciou 
nessa sexta-feira (22) 
que decidiu encerrar a 
produção de videocas-
setes, deixando assim de 
ser a única empresa do 
mundo que ainda fabri-
cava esses aparelhos.

A Funai Electroni-
cs fabrica videocassetes 
desde 1983, tanto com 
sua própria marca como 
também com o logoti-
po de outras empresas, 
como Sharp, Toshiba, 
Denon ou Sanyo. A Funai 
era a única que continua-
va a fabricar gravadores 
e reprodutores para um 
formato audiovisual con-
siderado obsoleto, o VHS, 
depois de a Panasonic ter 
encerrado sua produção, 
há quatro anos. Segundo 
a Funai, um fornecedor 

não irá mais fabricar um 
componente fundamen-
tal do videocassete, o 
que obriga a empresa 
a encerrar a produção, 
apesar de ainda haver 
demanda. A maioria dos 
videocassetes da Funai é 
vendida nos Estados Uni-
dos, muitos deles com a 
marca Sanyo, possivel-
mente para pessoas que 
têm grandes coleções em 
VHS.

A empresa, com 
sede em Osaka, no oeste 
do Japão, chegou a ven-
der cerca de 15 milhões 
de videocassetes por 
ano durante a época de 
maior popularidade do 
produto, entre meados 
dos anos 1980 e 1990, 
mas em 2015 vendeu 
apenas 750 mil. Atual-
mente, as unidades são 
produzidas na China.

Última fabricante 
encerra a produção

VIDEOCASSETES

A Caixa Econômica Fe-
deral lançará um pacote de 
crédito para as construtoras 
na segunda-feira, 25, quando 
as linhas de financiamento 
estarão em vigor. O banco 
pretende liberar, no mínimo, 
R$ 10 bilhões, informou o vi-
ce-presidente de Habitação 
do banco, Nelson Antônio de 
Souza.

Ele afirmou que os re-
cursos virão de um mix de 
fontes, que inclui o retorno 
da carteira de habitação, cap-
tações da poupança, FGTS e 
Letras de Crédito Imobiliário 
(LCI). Ao ampliar os finan-
ciamentos para as constru-
toras, a Caixa quer estimular 
o setor, cujo nível de ativida-
de ainda se encontra muito 
abaixo do usual. A medida 
está em linha com o pedido 
do presidente em exercício, 
Michel Temer, de destravar 
o crédito como forma de 
impulsionar a economia. O 

principal problema do setor, 
porém, é a falta de demanda. 
Na última segunda-feira, 18, 
a Caixa divulgou que dobrou 
o teto de financiamento para 
R$ 3 milhões no âmbito do 
Sistema Financeiro Imobili-
ário (SFI). 

As construtoras pode-
rão pegar esse crédito para 
financiar obras que se en-
quadram nesse limite, mas 
também para moradias mais 
populares, enquadradas no 
Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH), que tem limite 
de R$ 750 mil para grandes 
centros urbanos. 

Com isso, a parcela de 
financiamento subiu de 
70% para 80% para imóveis 
novos e de 60% para 70% 
no caso dos usados. Essas 
mudanças também entram 
em vigor na segunda. Dentro 
do pacote para as constru-
toras, a Caixa vai facilitar o 
acesso ao crédito para as em-

presas. Será possível contra-
tar a operação tanto para a 
construção - desde que 20% 
das unidades estejam ven-
didas, o que cobriria o custo 
da obra - quanto para finan-
ciar potenciais compradores 
(neste caso, bastará que 80% 
do empreendimento esteja 
concluído).

Caixa vai liberar R$ 10 bilhões 
para indústria da construção

Crédito também 
será direcionado 
para financiar 
moradias mais 
populares,
enquadradas 
no Sistema 
Financeiro de 
Habitação

A confiança da indústria 
de transformação ganhou 
força em julho. Segundo um 
levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), a per-
cepção com a situação atual 
e as expectativas em relação 
ao futuro melhoraram. Isso 
também levou a um aumento 
da produção. Os dados fazem 
parte de uma sondagem pré-
via da FGV e foi divulgada nes-
ta sexta-feira (22). Entre junho 
e julho, o indicador passou de 

83,4 pontos para 86,9. Essa foi 
a quinta alta consecutiva e o 
maior nível desde novembro 
de 2014, quando estava em 
87,5 pontos. 

Para se chegar a esse 
número, a fundação faz uma 
ponderação levando em conta 
outros dois indicadores: o de 
Situação Atual (ISA) e o de Ex-
pectativas (IE). Para a prévia 
de julho, foram consultadas 
784 empresas entre os dias 4 
e 20 deste mês. 

Confiança da indústria de 
transformação aumenta



Norma e Hélio 
Pedrosa 
(que hoje 
aniversaria) 
com a amiga 
Roberta 
Aquino na 
comemoração 
dos 4 anos da 
nossa coluna 
social nos 
salões do 
Sonho Doce 
no ano 2000. 
A festa teve 
animação da 
Orquestra 
Super Ohara.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Studio Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Sras. Anne Isabelle Mar-
tins, Vanilda Rangel e 
Katerine Valéria Diniz 
Sousa, médico Alexandre 
Guimarães, empresários 
Hélio Pedrosa, Alberto 
Gomes Filho, Paulo José 
Cavalcanti Guimarães e 
Gutemberg Sales, hotelei-
ro Ricardo Lins de Albu-
querque, advogado João 
Ricardo Coelho.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Com estreia marcada para o dia 4 de agosto no Cinespaço Mag Shopping  está 
o filme “Esquadrão Suicida” que reúne os super vilões dos quadrinhos da DC Comics. Para 
os ansiosos, os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria ou no site do cinema.

FOTOS: Goretti Zenaide

Momento família: Clark Maia e Ildenir, a pequena Maria Clara, Ivana e Ticiano, Fátima Pereira

 Foi lançado em São Paulo esta 
semana o Samsung Pay, a novidade 
da marca coreana que vai disponibi-
lizar o serviço de pagamento móvel 
da companhia.
 Ele pode ser utilizado para 
efetuar compras em qualquer lugar 
que aceite cartões de débito e crédito.

   Foi no bonito espaço do Teatro Pedra do Reino a colação de grau de 
novos profissionais graduados pelo Iesp. A solenidade foi conduzida pela 
diretora geral da instituição Érika Marques.

Momento feliz da mãe e irmã da noiva: Ildenir Palitot e Bruna Maia 
nos salões da Maison Blu´nelle

   O CNA Ruy Carneiro está com uma campanha de aniversário até o dia 
13 de agosto, onde sorteia 20 bolsas de estudos de um semestre para quem se 
matricular até esta data. Os sorteios já começaram.

“A elegância pode 
ser o esquecimento 
total do que se está 
vestindo”

“A elegância é a arte 
de não se fazer notar, 
aliada ao cuidado sutil de 
se distinguir. 

YVES SAINT LAURENT GLORIA KALIL

A LANCHONETE 
McDonald´s também 
marca recorde nas Ol-
impíadas do Rio com 
o seu espaço monta-
do no Parque Olímpi-
co.  O espaço tem 
200m2, 7m de altura 
(equivalente a um 
prédio de 2 andares) 
e cinco posições de 
caixa, com uma ex-
pectativa de atender 
25 mil clientes por dia. 

A rede tem ainda 
um restaurante e um 
McCafé exclusivo 
para jornalistas.

Cultural

A CIDADE de Remígio 
vive uma semana movi-
mentada com a progra-
mação da Rota Cultural 
Caminhos do Frio que 
para hoje à noite apre-
senta na praça principal 
o cordelista e rabequeiro 
Beto Brito. No domingo, a 
animação musical seré de 
Assisão e Chico César.

20

Para o álbum de família: a matriarca Nilza Maia com os filhos Ione, Luiz Clark e Anísio

Marcha nupcial
EM CLIMA de muita felicidade, onde reuniram apenas a 

família e pouquíssimos amigos,  casaram-se os engenheiros 
Ivana Maia e Ticiano Pereira nos salão Veneza, da Maison 
Blu´nelle, em cerimônia conduzida pela juíza Túlia Gomes 
de Sousa Neves, prima da noiva, com cerimonial de Fabiana 
Uchoa e decoração de Cristina LIns.

A noiva, que usou produção da Glamour, é filha dos 
estimados Ildenir Palitot (em bonito vestido da estilista 
Patrícia Bonaldi) e Clark Maia o noivo, da sociedade per-
nambucana é filho de Fátima Silveira Pereira e Bernadino 
Marcos Pereira.

Os convidados foram recepcionados com um delici-
oso buffet da grife Blu´nelle e a animação musical ficou 
por conta do grupo conduzido pelo cantor, compositor e 
violonista Emerson Uray, com participação dos grandes 
músicos Moisés Freire Sérgio Gallo, Glauco Andrezza e 
Betinho Muniz.

Um dos destaques no casamento foi a presença da 
avó paterna da noiva, dona Nilza Maia, com 92 anos, que 
inclusive foi madrinha ao lado do filho deputado Anísio Maia.

Wládima Holanda, Fátima Gomes, Auxiliadora Gomes, Delânia Holanda, Irla Holanda, Ilka Holanda e Izia 
Holanda nas núpcias de Ivana e Ticiano

Recorde

Projovem urbano
O GOVERNO do Esta-

do, através da Se-
cretaria de Educação, vai 
promover nos dias 27 a 
30 deste mês o Seminário 
“Projovem Urbano: revisitar 
e comemorar - memórias e 
experiências”, com mesas 
redondas, oficinas, grupos 
de trabalho e atividades 
culturais. O evento tem 
por objetivo debater as 
práticas exitosas desen-
volvidas pelos jovens em 
2015 e 2016.

Ressocialização
UMA PARCEIRA do 

IFPB, TJPB, Secretaria 
de Administração Peni-
tenciária do Estado e a 
Primeira Igreja Batista de 
João Pessoa está viabili-
zando um curso de fabri-
cação de sabão artesanal 
com cinco apenados da 
Penitenciária de Segu-
rança Máxima “Dr. Romeu 
Gonçalves de Abrantes”. A 
ação promove a ressocia-
lização e a produção é para 
a própria unidade prisional.

Turismo
A ASSOCIAÇÃO 

Brasileira da Indústria 
Hoteleira na Paraíba, 
em parceria com a 
PBtur e Convention 
Bureau, vai promover 
dias 26 a 29 deste 
mês mais um proces-
so de capacitação do 
Destino Paraíba. 

Desta vez será 
no Centro-Oeste, nas 
cidades de Cuiabá, 
Campo Grande, Goiânia 
e Brasília.
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NA GRANJA SANTANA

Governador recebe o Belo
Dirigentes, comissão 
técnica e jogadores são 
recepcionados por RC

Página 24

Belo vai enfrentar o 
Náutico-PE na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino

“Fica difícil alguém defi-
nir a cidade de João Pessoa 
sem o Botafogo”. Foi desta 
forma que o governador da 
Paraíba, Ricardo Vieira Cou-
tinho recebeu, na manhã de 
ontem, diretoria, comissão 
técnica e jogadores do Bo-
tafogo, durante um café da 
manhã, na Granja Santana, 
residência oficial do gover-
nador, no bairro de Tambau-
zinho, na capital. “O Botafo-
go é um time muito especial 
para os paraibanos, está 
com uma equipe bem ajusta-
da e talentosa”, disse o chefe 
do poder executivo estadual.

O encontro do Botafo-
go com o governador Ri-
cardo Coutinho (torcedor 
do Belo), ocorre depois do 
representante do Estado na 
Copa do Brasil de 2016, ter 
eliminado o Ceará Sporting 

Club e se classificado para 
as oitavas de final do tor-
neio, fato ocorrido na última 
quarta-feira, no Estádio Pre-
sidente Vargas, em Forta-
leza. A comissão técnica foi 
representada pelo treinador 
Itamar Shulle, enquanto os 
jogadores tiveram sua re-
presentação nos atletas Mi-
chel Alves (goleiro) e Marce-
lo Xavier (zagueiro). 

O presidente do clube, 
Guilherme Novinho, bem 
como diversos outros diri-
gentes também participaram 
da cerimônia. O deputado 
estadual Edmilson Soares e o 
vereador de João Pessoa, José 
Freire (Zezinho do Botafogo), 
também estavam presentes, 
juntamente com os secretá-
rios de Estado Luís Torres 
(Comunicação) e Zé Marco 
(executivo de Esportes).

“O que temos visto nos 
jogos do Botafogo é que a 
torcida tem compreendido 
que a paz é a melhor coisa 
para se fazer militância apai-
xonada”, disse o governador 
durante o encontro, agrade-

cendo ao Botafogo e também 
agradecendo à presença da 
pré-candidata a prefeita de 
João Pessoa, Cida Ramos.

Durante pronunciamen-
to aos presentes, o governa-
dor informou que vai manter 
e expandir o Programa Gol 
de Placa, que capitaliza fi-
nanceiramente os clubes da 
1ª Divisão através do cupom 
fiscal. Teceu críticas à Prefei-
tura Municipal de João Pes-
soa por ter abolido o progra-
ma de incentivo financeiros 
aos clubes profissionais de 
João Pessoa, criado à época 
em que era o prefeito da ci-
dade. “É um projeto que de-
verá ser retomado no futuro”, 
afirmou o governador.

Tanto o governador, 
quanto a pré-candidata a Pre-
feitura de João Pessoa, Cida 
Ramos, foram homenageadas 
com camisas do Botafogo. 
Ricardo Coutinho recebeu 
ainda uma camisa da escrete 
esportivo da Rádio Tabajara, 
que tem acompanhado o Bo-
tafogo em todas as competi-
ções que participa.

Durante o encontro na residência oficial do governador, Ricardo Coutinho disse que manterá e vai expandir o Programa Gol de Placa e declarou que fica difícil definir João Pessoa sem o Botafogo

Governador recebeu do presidente Guilherme Novinho o novo uniforme da equipe do Botafogo

FotoS: ortilo Antônio

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Apesar de estar entre os 16 me-
lhores clubes do País, já que as oita-
vas de final da Copa do Brasil reúne 
este número de equipes, o treinador 
do Botafogo-PB, Itamar Shulle disse 
ontem que o time precisa ser refor-
çado, já que a competição entrou 
numa fase que contará com os clubes 
brasileiros que disputaram este ano a 
Copa Libertadores das América.

Segundo o treinador, o Botafogo 
precisa de reforços e que a diretoria 
já tem conhecimento disso. “Precisa-
mos reforçar a equipe, afinal, a com-
petição entra em novo ritmo, com 
grandes equipes do cenário esportivo 
brasileiro que estiveram na Liberta-
dores. Precisamos de mais quatro jo-
gadores para reforçar o elenco”, afir-
mou Itamar.

O treinador alegou que se faz ne-
cessário, no momento, de dois atacan-
tes, um meia e um lateral esquerdo. 
“Precisamos de dois atletas artilhei-

ros. Estamos desperdiçando muitos 
gols e precisamos de finalizadores. Ao 
mesmo tempo, tenho que melhorar 
o meio de campo, bem como um ho-
mem com ampla eficiência na lateral 
esquerda”, garantiu Itamar.

O comandante alvinegro da es-
trela vermelha falou também da es-
tratégia adotada na segunda partida 
contra o Ceará, na última quarta-fei-
ra, em Fortaleza, quando o time em-
patou sem gols e se classificou para 
as oitavas de final da Copa do Brasil. 
“Sabíamos que o adversário ia mesmo 
para cima, é tanto que entrou com 
quatro atacantes. Nós precisávamos 
fazer uma boa marcação. Achamos 
que tínhamos que marcar e esperar 
os momentos acontecerem para ma-
tarmos o jogo. Fizemos uma grande 
marcação, inclusive tivemos algumas 
chances. O time teve o equilíbrio e 
deixamos a praça esportiva com a 
classificação”, finalizou.

Itamar pede 4 reforços à diretoria

Técnico disse 
que precisa 
melhorar a 
equipe
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Jogos Olímpicos: os 10 mais 
caros eventos do planeta
Investimentos 
bilionários em diversos 
segmentos esportivos

É exigido muito dinhei-
ro para ser capaz de sediar 
os Jogos Olímpicos. Uma 
nação anfitriã deve estar 
pronta para construir novas 
e imponentes construções. 

Eles devem ser capazes de 
acomodar o fluxo de visi-
tantes e oferecer transporte 
público excelente.

A segurança é inten-
sificada e a equipe traba-
lhando aumentada em to-
dos os níveis. Nesta seleção 
estão em destaque as 10 
Olimpíadas mais caras de 
todos os tempos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, 
marcaram a primeira vez que a Federação Russa 
acolhe as Olimpíadas. Sóchi é uma cidade isolada 
próxima do Mar Negro e uma boa quantidade de 
dinheiro teve que ser derramada na cidade para 
melhorar a eletricidade, transporte público e te-
lecomunicações.

Eles também tiveram que construir novos 
locais, um Parque Olímpico, e vários outros luga-
res para acomodar os atletas e mídia. Foi estima-
do que a conta para sediar os jogos tenha ultra-
passado os US$ 50 bilhões. Isso faz dessa sede, 
as olimpíadas mais caras de todos os tempos.

Os Jogos de 2008 foram além do que qualquer um nor-
malmente esperaria. A China construiu 37 diferentes locais 
para sediar os jogos, 12 dos quais foram especificamente 
feitos para o evento deles.

O sistema público de transporte foi expandido para 
acomodar os visitantes esperados. Como muito falado 
sobre a cerimônia de abertura e reconstrução grande de 
vários locais, custou em torno de US$ 40 bilhões para 
sediar os jogos. 

Os Jogos de 2004 foram simbólicos. E foi a primeira 
vez desde 1896 que as Olimpíadas tinham sido realizadas 
na Grécia. Atenas caracterizou também a primeira vez que 
todos os países com Comitê Olímpico Nacional participaram 
desde 1996. Atenas trabalhou até o último minuto, cons-
truindo locais de tirar o fôlego para os jogos. 

 Os Jogos de Barcelona marcaram a primeira vez desde 
1972 que os Jogos Olímpicos não tinham sido boicotados por 
quaisquer países. Mais de 9 mil atletas de 170 nações abra-
çaram o lema dos jogos, “Amigos para Sempre”. Os jogos fo-
ram distribuídos por 20 áreas com dezenas de sub-lugares.

Em 18 de setembro de 1990, Atlanta ganhou o direi-
to de sediar os Jogos de 1996. Conhecida não oficialmente 
como Jogos Olímpicos do Centenário, o lema para os jogos 
era “A Celebração do Século”. O presidente Bill Clinton ofi-
cialmente abriu as cerimônias.

Entre a cerimônia de 2 semanas, a melhora do trans-
porte público, expansão do aeroporto e construção da Vila 
Olímpica, o total de custo para os jogos se definiu em US$ 
1.8 bilhões. O ano que os Estados Unidos lideraram a conta-
gem de medalhas com 101 medalhas.

Os Jogos de Sydney, também conhecidos como Jo-
gos Olímpicos do Milênio, foram realizados de 15 de se-
tembro a 1 de outubro de 2000. Mais de 10 mil atletas de 
199 nações participaram dos jogos que foram realizados 
ao longo de vários locais.

Os Jogos de 2012, informalmente conhecidos como 
“Londres 2012”, sendo a primeira vez que mulheres tinham 
sido incluídas em cada nível. Qatar, Arábia Saudita e Brunei 
envolveram atletas mulheres pela primeira vez.

E o boxe feminino foi adicionado aos esportes de me-
dalha. Os Jogos foram televisionados em todo o mundo, as 
cerimônias de abertura recebendo elogios da crítica.

Em 30 de setembro de 1981, Seul foi escolhida para se-
diar os Jogos de 1988. Mais de 8 mil atletas de 160 nações 
participaram dos jogos. A cerimônia de abertura foi realiza-
da durante o dia pela última vez na história olímpica. A União 
Soviética e Alemanha Oriental jogaram seus últimos jogos, 
como as duas nações deixaram de existir em 1992.

Em 23 de outubro de 1974, Moscou ganhava o direito 
de sediar os Jogos de 1980. Quando chegou a hora para os 
jogos reais começarem, 66 países seguiram o exemplo dos 
Estados Unidos de boicotar o evento em protesto contra a 
guerra soviética no Afeganistão.

Independentemente deste descalabro, os jogos cus-
taram à União Soviética aproximadamente US$ 2 bilhões. A 
cidade anfitriã ficou em primeiro lugar na contagem de me-
dalhas com um total de 195 medalhas.

Jogos Olímpicos de 
Inverno de 2014, Sóchi, 
Rússia – US$ 50 bilhões

Jogos Olímpicos de 2008, 
Pequim, China – US$ 40 bilhões Jogos Olímpicos de 2004, Atenas, 

Grécia – US$ 15 bilhões

Jogos Olímpicos de 1992, Barce-
lona, Espanha – US$ 9.2 bilhões

Olimpíadas de 1996, Atlanta, 
Estados Unidos – US$ 1.8 bilhões

Jogos Olímpicos de 2000, Sydney, 
Austrália – US$ 3.8 bilhões

Jogos Olímpicos de 2012, Londres, 
Inglaterra – US$ 17 bilhões

Jogos Olímpicos de 1988, Seul, 
Coreia do Sul – US$ 4 bilhões

Olimpíadas de 1980, Moscou, 
União Soviética – US$ 2 bilhões

Jogos Olímpicos de 2016, Rio de 
Janeiro, Brasil – US$ 11.8 bilhões
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Os Jogos do Rio de Janeiro marcaram a primeira vez 
que Jogos Olímpicos é realizado na América do Sul. Nessa 
edição, foram adicionadas duas novas modalidades espor-
tivas, rugby e golfe. O custo total no momento da candida-
tura foi de R$ 28,8 bilhões, mas com os valores corrigidos 
e atualizados, chegou a R$ 39,1 bilhões em janeiro de 2016. 
Destes, R$ 7,07 bilhões foram destinados as construções 
das arenas, R$ 24,6 bilhões em obras de políticas públicas 
(legado) e R$ 7.4 bilhões do Comitê Rio-2016. Totalizando 
R$ 39,1 bilhões, com câmbio atual (R$ 3.30), resulta US$ 11.8 
bilhões. Isso faz do Rio-2016, a quinta olimpíadas mais caras 
de todos os tempos.

FOTOS: Divulgação



Pato é dúvida no Corinthians
ESTREIA AMEAÇADA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de julho de 2016

Corinthians enfrenta o 
Figueirense hoje cheio 
de indefinições

O reencontro de Ale-
xandre Pato com a torcida 
do Corinthians tem grandes 
chances de ser adiado. De-
pois de o técnico Cristóvão 
Borges ter anunciado que 
o jogador seria relacionado 
para enfrentar o Figueiren-
se, hoje, às 16h, em Itaque-
ra, pelo Brasileirão, o clube 
cogita não levá-lo para a 
partida. 

A alegação é de que 
o atacante não está pron-
to fisicamente nem para 
atuar por alguns minutos. 
Emprestado ao Chelsea no 
início do ano, Pato atuou 
apenas duas vezes nesta 

temporada, nos dias 2 e 9 
de abril, pelo Campeonato 
Inglês. Em maio, entrou de 
férias e só voltou a treinar 
no início de julho, no CT Jo-
aquim Grava. 

Nos últimos dias, Cris-
tóvão já havia decidido ini-
ciar a partida com André na 
vaga de centroavante, mas 
pensava em levar Alexan-
dre Pato para, pelo menos, 
entrar no segundo tempo. 

A dúvida sobre a pre-
sença fez com que a dire-
toria corintiana adiasse a 
ação que tentaria reapro-
ximá-lo da torcida. Existia 
até a possibilidade de o 
atacante usar a camisa nú-
mero 77 no fim de semana, 
em alusão ao ano em que o 
Timão quebrou o jejum de 

22 temporadas sem títulos 
paulistas. Caso seja vetado, 
Alexandre Pato deve estar 
à disposição para a rodada 
seguinte do Campeonato 
Brasileiro. 

O Timão enfrenta o In-
ternacional, dia 31 de julho, 
no Beira-Rio. Em seguida, a 
equipe pega o Atlético-PR, 3 
de agosto, em Curitiba, e só 
volta a atuar como mandan-
te frente ao Cruzeiro, em 8 
de agosto, no Pacaembu.

Alexandre Pato está 
vinculado ao Corinthians 
até o fim de 2016. O jogador 
recentemente rejeitou uma 
proposta do Lazio, da Itália, 
e já pode assinar um pré-
contrato com qualquer ou-
tro clube para sair gratuita-
mente em janeiro de 2017.

O técnico Argel Fucks coman-
dou ontem um treinamento com 
portões abertos ao público, no CFT 
do Cambirela, em Palhoça. O trei-
nador do Figueirense esboçou um 
time com três mudanças para en-
frentar o Corinthians, hoje, pela 
16ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro. Pará, Jefferson e Dodô foram 
as novidades.

Na lateral esquerda, a mudança 
é obrigatória. Marquinhos Pedroso 
cumpre suspensão, e Pará herda a 
vaga automaticamente. As alterações 
no meio-campo foram por opção de 
Argel Fucks. Saem Jocinei e Bady.

A equipe que fez o trabalho 

de campo teve: Thiago Rodrigues, 
Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará; 
Elicarlos, Jegferson, Yago e Dodô; 
Rafael Silva e Rafael Moura.

Carlos Alberto, que o técnico 
esperava contar para poder pelo 
menos relacionar para o jogo de 
sábado, não deve ficar à disposi-
ção. O meia começou o trabalho 
de transição após um problema na 
panturrilha.

O Figueirense embarcou para a 
capital paulista ciente de que fará 
um jogo dificil contra a equipe co-
rintiana, no entanto, vai disposto 
a somar três pontos na tabela de 
classificação da competição.

Figueirense com três modificações

O técnico Milton Mendes 
vai ter uma baixa para a par-
tida contra o Coritiba, hoje,  
no Estádio do Arruda. Após 
ter deixado o jogo contra o 
Vasco, pela Copa do Brasil, 
com dores na coxa direita, 
Neris foi reavaliado pelo De-
partamento Médico do San-
ta Cruz e submetido a um 
exame de imagem na última 
quinta-feira, um dia após o 
jogo. Acabou sendo diagnos-
ticado com uma contusão de 
primeiro grau na coxa direita 

e vetado do confronto com o 
Coritiba, válido pela sequên-
cia da Série A.

A informação do veto foi 
repassada pelo médico do 
clube, Rodrigo Arruda. “Ne-
ris sentiu desde o intervalo 
do jogo (com o Vasco). Rea-
lizamos exame e ele tem uma 
lesão grau 1 na parte poste-
rior da coxa direita”, disse. 
Apesar de ser uma contusão 
leve, não há prazo para o 
retorno do zagueiros aos jo-
gos. “Vamos decidir isso de 

acordo com a evolução dele”, 
pontuou.

O outro jogador que está 
entregue aos médicos é o 
volante Wellington Cézar. O 
atleta retornou de lesão no 
joelho direito após quase um 
mês na partida de ida com o 
Vasco, em São Januário, na 
semana passada. Mas voltou 
a sentir. Já havia sido desfal-
que no jogo de volta com os 
cruzmaltinos e passará agora 
por um processo de fortale-
cimento muscular.

Santa Cruz não terá Néris para 
jogo de hoje contra o Coritiba

NO ARRUDA

Ex-integrante da Fede-
ração Carioca de Futebol, 
hoje atuando em nome da 
Federação Pernambucana, o 
árbitro Fifa, Péricles Bassols 
Pegado Cortez, será o res-
ponsável pelo apito no clás-
sico potiguar, ABC e América, 
pelo Campeonato Brasileiro 
da Série C. Os dois se enfren-
tam hoje, a partir das 19h no 
Estádio Frasqueirão, pelo re-
turno da competição nacio-
nal.

A escala dos árbitros 
para a 10ª rodada foi defi-
nida no início da semana, 
e o árbitro Péricles Bassols 
terá como assistentes Clóvis 
Amaral da Silva, que é aspi-
rante a Fifa e Cleberson do 
Nascimento Leite, todos eles 

da Federação Pernambucana 
de Futebol, o que deve faci-
litar o deslocamento do trio 
somente no dia do jogo.

Trocando
Por não concordar com 

a forma de administrar do 
comando da arbitragem no 
Rio de Janeiro, Péricles sur-
preendeu a todos com a de-
cisão de se transferir para o 
futebol de Pernambuco. Com 
essa mudança ele também 
espera poder manter o es-
cudo internacional. A saída 
de Cortês do Rio de Janeiro, 
na oportunidade, foi divulga-
da como sendo uma “bomba 
no futebol carioca”, já que ele 
era um dos seus principais 
árbitros.

Árbitro da Fifa apita 
ABC x América-RN

NO FRASQUEIRÃO

Néris se machucou na partida contra o Vasco, pela Copa do Brail, na última quarta-feira em Recife

Alexandre Pato deve ter hoje sua estreia adiada no Corinthians por opção do técnico Cristóvão

Péricles Bassols 
Pegado Cortez 
será o árbitro 
central do jogo

Série A
16h
Corinthians x Figueirense
18h30
Santa Cruz-PE x Coritiba

Série B   
16h
Vila Nova-GO X Ceará 
Tupi x Atlético-GO
16h30
Vasco x Bragantino
18h30
Bahia x Luverdense
21h
Londrina-PR x Sampaio Corrêa-MA 
Paysandu x CRB
 
Série C   
15h30
Mogi Mirim x Botafogo-SP
16h
River-PI x Fortaleza 
Macaé x Portuguesa
19h
ABC x América-RN 

Série D
16h
Aparecidense-GO x Ceilândia 
Espírito Santo x J.Malucelli 

Amistosos 
6h
Melbourne x Juventus
12h30
Landshut x Bayern de Munique
13h30
Celtic x Leicester City
14h
Atlético de Madri x Numancia

Jogos de hoje

FOTOS: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de julho de 2016

Prata no Mundial da 
Hungria teve momentos 
de muitas dificuldades

Paraibana justifica 20 lugar
HANDEBOL BEACH

 “Antigamente, quem jogava com a camisa 10 
era um meia armador, com inteligência para criar jo-
gadas criativas e habilidade para avançar no ataque. 
Ser 10 era ser craque, chamar para si a responsabili-
dade e ir além dos gramados.” (Juliana Farano).

 O mundo vivia a chamada guerra fria, sendo 
dividido em dois blocos, o capitalista, comandado 
pelos Estados Unidos da América, e o socialista, 
pela extinta União Soviética. Vários foguetes eram 
lançados para conquistar a lua. Elvis Presley, Be-
atles e Roling Stones encantavam o mundo.

No Brasil, a jovem guarda animava as tardes 
de domingo. Os militares estavam governando a 
nação e a nossa seleção de futebol era conside-
rada a melhor do mundo. Pelé era o “Rei” e havia 
mistificado a camisa dez...vesti-la era sinônimo de 
ser craque, como Ademir da Guia, Rivelino, Dirceu 
Lopes, Afonsinho e tantos outros que portaram 
esse número mágico e emblemático nas costas.

E foi nesse clima que estreou para o nosso 
futebol, precisamente no dia 1 de maio de 1965, 
enfrentando o extinto União Esporte Clube, Valde-
ci Santana Araújo, o popular Valdeci Santana, no 
meio de campo do Botafogo-PB e com a responsa-

bilidade de portar esse algarismo em suas costas.
Ele comandou e cadenciou o ritmo do alvine-

gro por oito anos, sempre como titular e alegran-
do a torcida paraibana com a sua forma clássica 
e elegante de se jogar futebol. A bola nunca foi 
um mero instrumento de trabalho em seus pés, 
ao contrário, ela fazia parte de seu corpo, tama-
nha era a cumplicidade entre ambos.  Ele foi peça 
chave naquele timão que trouxe a hegemonia do 
futebol de volta para a capital, vencendo os cam-
peonatos estaduais de 68-69 e 70.

Também esteve em campo nas duas vezes em 
que o “Rei Pelé” aqui jogou, em 1969 e em 1971. 
A primeira no jogo das faixas do bicampeonato 
paraibano, a segunda nos acertos do passe do 
ponteiro e companheiro Ferreira.

Vários atletas e parceiros estiveram em 
campo lado a lado com Valdeci Santana, porém 
foi o não menos craque “Nininho, o fiapo de ouro”, 
quem melhor se identificou e tabelou com o nosso 
homenageado. Tal harmonia também existiu fora 
das quatro linhas, pois foram muito amigos.

 Outra grande contribuição do nosso camisa 
dez ao Botafogo foi naquela viagem ao Estado de 

Goiás, no início dos anos 70, quando o clube con-
seguiu excelentes resultados e boa classificação 
no denominado “Torneio Integração”.

Em 1973, o nosso camisa dez, depois de oito 
anos ininterruptos deixou o nosso futebol e foi 
dar alegrias aos torcedores do vizinho Estado do 
Rio Grande do Norte. Primeiro jogou no Cosern, 
depois foi para o ABC e participou daquela excur-
são aos gramados europeus.

Depois do ABC Valdeci Santana jogou nova-
mente no Cosern, teve uma passagem pelo Poti-
guar e encerrou a sua carreira vestindo novamen-
te a camisa do Cosern. Em 1977 ele conseguiu a 
sua merecida aposentadoria.

Aposentado, não pensou duas vezes,  pegou a 
esposa e filhos e retornou para esta capital, onde 
reside até os dias de hoje. Aqui, os saudosistas o 
homenagearam por duas vezes, uma com o título 
de Cidadão Pessoense, na Câmara Municipal, a 
outra foi  dentro do Almeidão, com um certificado 
e uma camisa dados pela diretoria do Botafogo.

Parabéns, Valdeci Santana, você escreveu o 
seu nome com tintas perpétuas e douradas na 
história do futebol paraibano!

Dez  era  a  camisa  dele
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE, APP e auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

A equipe de futebol feminina 
do Botafogo-PB conheceu ontem 
o seu adversário na primeira fase 
da Copa do Brasil de Futebol Fe-
minino 2016. Será o Clube Náutico 
Capibaribe, de Recife-PE, confor-
me tabela divulgada pela Confe-
deração Brasileira de Futebol. O 
primeiro confronto está progra-
mado para a capital pernambu-
cana, no dia 24 de agosto, prova-
velmente na Arena Pernambuco. 
O jogo de volta será uma semana 
depois, dia 31, em local ainda a ser 
definido. 

Devido o Botafogo-PB ser 

Náutico-PE será adversário do Botafogo-PB
COPA DO BRASIL DE FUTEBOL FEMININO

mais bem posicionado no ranking 
de clubes de futebol feminino do 
País, o time paraibano joga pela 
vantagem de eliminar o adversá-
rio na partida de ida, caso vença 

por 3 ou mais gols de diferença. As 
“Belas do Belo” são as únicas re-
presentantes da Paraíba na com-
petição, haja vista por serem as 
atuais campeãs do Estado.

A Federação Paraibana de 
Futebol, por meio do presiden-
te Amadeu Rodrigues Júnior 
até que tentou uma segunda 
vaga para o Estado no tor-
neio (no caso quem iria seria 
o Kashima, vice-campeão pa-
raibano), no entanto, não foi 
possível, haja vista a CBF ter 
adotado o critério do ranking 
de federações.

Enquanto a estreia não che-
ga, as representantes paraiba-
nas na Copa do Brasil intensifi-
cam os treinamentos visando a 
competição. A treinadora Glei-
de Costa faz trabalho perma-
nente com o grupo visando uma 
boa campanha no certame.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

 O Botafogo é o único representante do Estado por ser campeão estadual

Devido às dificuldades em quadra, o segundo lugar foi comemorado muito pela Seleção Brasileira, cuja base de atletas no feminino é formada por várias paraibanas

FOTOS: Reprodução/Internet

A técnica paraibana Ros-
sana Marques, da Seleção Brasi-
leira de Handebol Beach, disse 
ontem em João Pessoa, que a 
perda do título mundial para a 
Espanha, no domingo passado, 
em Budapeste, na Hungria, deve-
se a uma série de motivos dentro 
e fora das quadras, a exemplo do 
tempo frio, de contusões de atle-
tas, da expulsão da jogadora Dar-
lene Soares, no início do segundo 
set, mas, especialmente, pelo fato 
da Seleção Brasileira ser consi-
derada a melhor do mundo, onde 
todas as outras seleções se refor-
çam para tentar vencer. 

“A semi-final contra a Hun-
gria foi um jogo duro, porque 
elas bateram muito. Jogar con-
tra o Brasil tem sede de vitória, 
porque somos tri-campeãs. Mes-
mo assim vencemos e a parti-
da foi considerada a melhor do 
Mundial. Logo no dia seguinte, 
com muita chuva e frio, tivemos 
que jogar com proteção térmi-
ca. Além disso, devido a chuva, 
a areia ficou dura, diferente da 
nossa no Brasil que é fofa, o que 
dificultou bastante. Ainda tive-
mos que jogar com uma jogadora 
a menos, já que Darlene Soares 
recebeu cartão vermelho”, expli-
cou a técnica.

Mesmo com toda dificulda-
de, o Campeonato foi decidido 
no shuooc-out (contra goleiro), 
onde a Seleção da Espanha fi-
cou com a medalha de ouro. “No 
Brasil, não é comum dá valor ao 
segundo lugar. Mas foi uma con-
quista maravilhosa, pois a prata é 
super valorizada pelo que ela re-
presenta. Nossos objetivos foram 
alcançados, subimos ao pódio e 
todo mundo citou que é uma bela 
seleção”, acrescentou Rossana.

Com esse resultado, as se-
leções feminina e masculina se 
classificaram direto para o World 
Games em julho de 2017, na Po-
lônia, onde o Brasil disputa esse 
campeonato desde 2001. O pró-
ximo compromisso do feminino 
será em novembro no Torneio 
da Quatro Nações, que será dis-
putado no Rio de Janeiro, com 
grande chance de vir para João 
Pessoa, já que o time é composto 
por nordestinas, onde a maioria 
é paraibana. Essa decisão ainda 
será tomada pelo patrocinador 
do evento.

Adrizzia Silva
Especial para A União
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PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 389826509-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.231,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040237
Responsavel.: LUIZ GERALDO
CPF/CNPJ....: 009505134-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.447,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040663
Responsavel.: MAPLAST COMERCIO ATACADISTA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010369741/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.224,69
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039269
Responsavel.: MARCUS DJAIR DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 090635603-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.883,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040058
Responsavel.: MARIA ALIETE CHAVES
CPF/CNPJ....: 089067424-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.300,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040098
Responsavel.: MARIA ELEIKA CORREIA DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 109128514-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.321,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040618
Responsavel.: MARIA DAS MERCES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 935408338-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.448,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040102
Responsavel.: MARIA ISABEL GOMES DUARTE
CPF/CNPJ....: 441184904-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.991,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040311
Responsavel.: MARIA ISETE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 133286204-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.918,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040491
Responsavel.: MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEI-
RA FIL
CPF/CNPJ....: 011830414-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.469,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040265
Responsavel.: MARIA VALDECI DE LIMA
CPF/CNPJ....: 161640244-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.496,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040295
Responsavel.: MARIO RODRIGO MACIEIRA COURA
CPF/CNPJ....: 048731934-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.058,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040100
Responsavel.: ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 031669044-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.480,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040109
Responsavel.: PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES
CPF/CNPJ....: 727422594-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.485,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040643
Responsavel.: RODRIGO ALLEF VIANA DE JESUS M
CPF/CNPJ....: 018008892/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037630
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA MACIEL
CPF/CNPJ....: 049662634-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.215,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039887
Responsavel.: JOSUE DOS SANTOS EPP
CPF/CNPJ....: 007055686/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 033739
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,  23/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADELIA FRANCISCA SOARES
CPF/CNPJ....: 051417304-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.545,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040123
Responsavel.: ADRIANO ALBUQUERQUE GOMES 
DE SA
CPF/CNPJ....: 011970932-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.544,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040602
Responsavel.: ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 097279774-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039096
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 162240514-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.194,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040649
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.470,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038333
Responsavel.: DIEGO LOURENCO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017094894-30
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.980,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040355
Responsavel.: EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 067766084-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,84
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039090
Responsavel.: EDMILSON CARVALHO LEITE
CPF/CNPJ....: 862354274-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.593,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039801
Responsavel.: EGON DAVILLY DE LIMA
CPF/CNPJ....: 064518734-89
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.050,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040615
Responsavel.: FR DISTRIB PROD AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009063677/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.970,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039202
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ....: 019304638-55
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.359,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040656
Responsavel.: HELEN CRISTINA FEITOSA DA SOLVA
CPF/CNPJ....: 084020414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039072
Responsavel.: HOSILANE PINHEIRO FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 030723144-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.856,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039892
Responsavel.: ISHTAH OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ....: 076780494-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.367,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039260
Responsavel.: JOAO CAPRISTRANO DE JESUS NETO
CPF/CNPJ....: 584698775-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.594,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040581
Responsavel.: JOAO MOREIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 938841334-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.117,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040708
Responsavel.: JOSELIA ALVES CARVALHO SOARES
CPF/CNPJ....: 112299934-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.376,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040211
Responsavel.: LEANDRO LUCIO VIRGINIO
CPF/CNPJ....: 061807254-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.511,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040456
Responsavel.: LINDALVA MARIA DE MACEDO 

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE ADIAMENTO

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 021/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é serviços na confecção de próteses dentárias, marcada para 
o dia 29/07/2016 às 09h30min, fica remarcada para o dia 04/08/2016, às 09h30min por motivos 
de necessidade de adequação as funções administrativas. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. 
Barra de Santana, 22 de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
REPUBLICAÇAO POR DESERÇAO

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de empresa/profissional para realização de exames 
laboratoriais/especializados, que foi considerada deserta pela ausência de licitantes, marcada para 
o dia 29/07/2016 às 30h30min, fica remarcada para o dia 04/08/2016, às 10h30min por motivos 
de necessidade de adequação as funções administrativas. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. 
Barra de Santana, 22 de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 022/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é execução dos serviços de assessoria e faturamento ambulatorial 
hospitalar, digitação e preparação de documentos dos sistemas de informações da saúde , marcada 
para o dia 29/07/2016 às 11h30min, fica remarcada para o dia 04/08/2016, às 11h30min por motivos 
de necessidade de adequação as funções administrativas. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. 
Barra de Santana, 22 de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 023/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de medicamentos de uso controlado , marcada para 
o dia 29/07/2016 às 12h30min, fica remarcada para o dia 04/08/2016, às 12h30min por motivos 
de necessidade de adequação as funções administrativas. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. 
Barra de Santana, 22 de Julho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2016

A CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO PARA ME e EPP, em sessão pública no dia 12/08/2016 as 10h00min, tendo 
como objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização 
e gerenciamento eletrônico dos documentos. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Câmara Municipal de Alhandra, Pc Nossa Senhora da Assunção nº 06 - Centro -  Alhandra/PB.

Alhandra, 21 de Julho de 2016.
ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS 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 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS 
RAMOS, no dia 15 de agosto de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de confecção e adaptação de Próteses Dentárias, destinadas à popula-
ção do Município de São José dos Ramos. Maiores informações e aquisição do edital completo na 
Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 22 de julho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RETIFICAÇÃO
(Resultado de licitação, Homologação e Extrato da ATA)

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM;torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Retificação do 
Resultado de Licitação, Homologação e extrato da ATA, portanto noVALOR TOTALONDE SE LER; 
R$ 21.912,00 (vinte e um mil novecentos e doze reais), LEIA-SE:R$ 22.473,00 (vinte e dois mil 
quatrocentos e setenta e três reais);Maiores informações no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, ou através do 
telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 21 de Julho de 2016
Rafael Rodrigues do Nascimento

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE COM ENTREGA PARCELADA. 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, 22 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PER-
MANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 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, 22 de Julho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016 
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é locação de (01)um veículo. Data de 
abertura: 05/08/2016 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, Bairro Novo, no horário de expediente.

Boqueirão, 22 de Julho de 2016.
Magna Vanusa Farias Araújo – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

A V I S O DE A D I A M E N T O
PROCESSO Nº 88/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

OBJETO: Contratação de Instituição Pública ou Privada sem fins Lucrativos para realizar 
complementação das Ações de Formação Continuada e de Qualificação Profissional do Projovem 
Urbano e Projovem Campo junto à Secretaria de Educação do Município.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 163/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o edital em tela foi impugnado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social – 
IBRADHES, bem como esta comissão observou que deixou de enviar aos interessados os anexos 
V e VI, que são necessários à formalização das propostas de preços. Desse modo, fica adiada 
a data de abertura do certame para: 09/08/2016, às 10h. O novo Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente. Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 08h 
às 13h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Rua Virginio Veloso Borges, Lote 
22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB.

Santa Rita, 22 de JULHO de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de Juripiranga

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL 

DE CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a abertura de 
inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, objetivando o preenchimento de cargos vagos 
na estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado pelas instruções especiais 
constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal aplicável 
à espécie. Os cargos são os seguintes: Agente administrativo, Agente Comunitário de Saúde, As-
sistente Social, Auxiliar de saúde bucal,  Auxiliar de serviços gerais, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos Municipais, Fisioterapeuta, 
Médico, Monitor de creche, Motorista, Nutricionista, Odontólogo, Operador de convênio, Operador 
de máquinas, Pedreiro, Psicólogo, Psicopedagogo, Servente de pedreiro, Técnico em enfermagem, 
Tratorista, Vigilante. O Concurso será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria 
e supervisionado pela Comissão Especial de Concurso Público do Município de JURIPIRANGA.

As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 25/07/2016 até 23:59 
sdo dia 09/09/2016, no site www.contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxcon-
sultoria.com.br

JURIPIRANGA - PB, 21 de julho de 2016
PAULO DALIA TEIXEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016

OBJETO: Contratação visando adquirir medicamentos, para atender as necessidades da se-
cretaria municipal de saúde/Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 04 de agosto de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 22 de julho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

AGROINDUSTRIAL TABU S/A – CNPJ/CPF Nº 09.053.646/0001-01. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1642/2016 em João Pessoa, 12 de julho de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: CULTIVO 
DE CANA-DE-AÇÚCAR DE SEQUEIRO, IRRIGADA E FERTIRRIGADA(Faz. Taquara, Souza, 
Timbaúba, Pedra Preta II, Poti I e Três Corações- Município de Pitimbu-PB; Faz. Monteira, Fugida, 
Pindorama, Oiteiro, Boqueirão, Tabu, Cupissura, São Luís, Poti II, Esplanada I e II, Santa Rosa 
e Oasis- Município de Caaporã; Faz. Timbaúba e Jaguarema- Município de Alhandra/PB e Faz. 
Utinga- Município do Conde/PB. Na(o) COMPLEXO FAZENDÁRIO TABU, CAAPORÃ, PITIMBU, 
CONDE E ALHANDRA  Município: CAAPORÃ – UF: PB. Processo: 2016-003545/TEC/LO-2327 

COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS
CNPJ nº 15.147.499/0001-31

NIRE 25 300010746
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas da COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS (“Companhia”) 

a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, 
localizada em João Pessoa, PB, na Av. Almirante Tamandaré nº229, Praia do Tambaú, CEP 58039-
010, no dia 02 de agosto de 2016, às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:(a) extinção do Conselho de Administração e consequente reforma do Estatuto Social no que 
se refere à administração da Companhia; (b) eleição dos Diretores; (c) fixação da remuneração 
anual global da Diretoria; (d) aprovação do grupamento de ações proposto pela administração, na 
proporção de 30.000:1 (trinta mil para uma), e as consequentes alterações do número de ações e 
da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como autorização à Diretoria para 
prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; e (e) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia.João Pessoa, PB, 21 de julho de 2016.Antonio Teixeira Maglione.Presidente do 
Conselho de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: Locação de motocicletas 
para ficar a disposição da secretaria de educação deste município.; ADJUDICO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALBERTO GOMES DE LIMA - R$ 4.400,00; EDINALDO ER-
MINO DE LIMA - R$ 4.400,00; MARTIM GOMES DE LIMA - R$ 4.400,00.

Água Branca - PB, 22 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA  - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Nos termos do relatório final  e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00049/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos controlados e material médico 
hospitalar para as unidades básicas de saúde do Município de Água Branca/PB, ADJUDICO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 25.781,00; PHAMAPLUS LTDA - R$ 35.095,00; SUFRAMED COMÉRCIO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP - R$ 50.918,90.

Água Branca - PB, 22 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br
Mari - PB, 22 de Julho de 2016.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma e 
ampliação de unidade escolar, neste Município - EMEIEF Júlia Figueiredo. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 21 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

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

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00022/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de 
Engenharia Especializada para Execução de Obras e Serviços para Construção de Uma Quadra 
Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Antônio 
Pedro Dos Santos, No Município De São Sebastião De Lagoa De Roça. Convenio 1005943 PAC II. 
Conforme O Termo De Compromisso PAC 207822/2014 - Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00002/2014.dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / 
Recurso Convenio 1005943 PAC II: 

02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES- 
Elemento de Despesa - 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 001 /050 Objeto do Aditivo: 
Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais220 
dias, Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. 

Assinam: Maria do Socorro Cardoso e 
Construtora Millenium Ltda.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em diversas ruas, no 

Município de Água Branca/PB, conforme Contrato de Repasse nº 821272/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: CTR Nº 821272/2015/MINISTERIO DAS CIDADES/MCIDADES/CAIXA: 

PROCESSO Nº 2641.1023190-41/2015 e o Município de Água Branca, através das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 08.000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -CONSTRUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA - ELEMENTO DE DESPESA - 44.90.51 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 06 meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: - SETHA CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 238.312,65.
Água Branca - PB, 21 de Julho de 2016. 

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Severino Alves de Figueiredo

CPF nº 839.797.944-15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

INSTRUMENTO: TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1054/2012/CJSE-
COB/PMCG. PARTES: SECOB/ ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
“OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO 
CORREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB”. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART. 78, XII, C/C ART. 79, I DA LEI 8.666/93, ALTERADA. MOTIVAÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO: POR RAZÕES DE FATOS SUPERVENIENTES, FORÇA MAIOR, INTERESSE PÚBLICO. 
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E GLADSTONE PEREIRA LEONE.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO DE Nº 2.08.008/2014/SEDE/PMCG. 

PARTES: SEDE/CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, CNPJ/MF: 09.323.098/0001-92. 
OBJETO CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AOS 150 (CENTO E 
CINQUENTA) ANOS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PROR-
ROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º 
E § 2º, DA LEI 8666/93. TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2014/SEDE/PMCG. SIGNATÁRIOS:  
LUIZ ALBERTO LEITE E JOSÉ ARIMATÉIA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 05/10/2015. 

LUIZ ALBERTO LEITE
Secretário do Desenvolvimento Econômico

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: Locação de motocicletas 
para ficar a disposição da secretaria de educação deste município.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALBERTO GOMES DE LIMA - R$ 4.400,00; EDINALDO ERMINO 
DE LIMA - R$ 4.400,00; MARTIM GOMES DE LIMA - R$ 4.400,00.

Água Branca - PB, 22 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2016, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos controlados e material médico hospitalar para as unidades básicas de saúde do 
Município de Água Branca/PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 25.781,00; PHAMAPLUS LTDA - R$ 
35.095,00; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP - R$ 50.918,90.

Água Branca - PB, 22 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB, através da Comissão de Licitação, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em 
cumprimento à norma inscrita na Letra do Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 20 da Lei Nacional das Licitações 
e Contratos, comunica que abriu CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, IMUNOHEMATOLÓGICOS, 
MICROBIOLÓGICOS E SOROLÓGICOS DIVERSOS, constantes na Tabela Unificada de procedi-
mentos, medicamentos e OPM do MS/SUS, em média e alta complexidade, conforme planilha em 
anexo, a apresentarem documentação exigida no edital junto a Comissão Permanente de Licitação, 
através do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016, até o dia 05 de julho de 2016, até às 12h00min, 
no endereço sito à Rua Antônio de Luna Freire, 146, Centro, Mari/PB. O edital de Chamamento 
e seus respectivos anexos encontram-se a disposição. Maiores informações: Telefone (83) 3287-
2504 – E-mail: prefeiturademari@hotmail.com

Mari, 22 de julho de 2016.
Felipe Silva de Medeiros - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 16:20 horas do dia 12 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GLP-P13 - botijão de 13Kg recarga - para as Secretarias deste município e para distribuição gratuita 
à população comprovadamente carente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 22 de Julho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

A IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA EM MANGABEIRA IV, CNPJ 02.786.490.0001-29, torna 
publico que recebeu da SEMAM a autorização ambiental de nº 008/2016, requerida através do 
processo/2015/304986.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada, para realização de Exames de 
Ultrassonografia, para atender os pacientes do Município de Mogeiro, no dia 09/08/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

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

Mogeiro, 22 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de Condicionadores de 
Ar, para as escolas de Ensino Fundamental do Município de Mogeiro, no dia 09/08/2016 às 11:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

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

Mogeiro, 22 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento de 
peças genuínas e originais e execução de serviços, destinados a frota de veículos da Prefeitura 
de Mogeiro, no dia 09/08/2016 às 13:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

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

Mogeiro, 22 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais didáticos e 
de expedientes, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Alagoa 
Grande, no dia 04/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego 
Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 03/08/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 22/07/2016 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 21 de julho de 2016.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa de engenharia paraConstrução do muro de fechamento 

do estádio municipal Carlos Ernesto do Rêgo, “campão”, no Município de Queimadas - Paraíba.
ABERTURA: 12 de agosto de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 22 de julho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da Creche Escola 002 Tipo 

B (MI) de ID 25042, na localidade Tião do Rêgo, no Município de Queimadas - Paraíba.
ABERTURA: 12 de agosto de 2016, às 16h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 22 de julho de 2016.
AnnuskaRanoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08h30min do dia 05 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Ma-
teriais Odontológicos, cujo objetivo é atender as necessidades do Posto Municipal de Saúde e aos 
PSF’s, deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14h00min do dia 05 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de hor-
tifrutigranjeiros para atender a Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e outros 
setores da administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 19 de Julho de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
Nº Termo Aditivo: 01.2016. Ref: Pregão Presencial 0032.2015. Ref: Termo de Contrato 001/2016. 

Objeto do Termo: Acréscimos nos Percentuais de 114,20% para o feijão carioca kg; 14,20% para 
o arroz parbolizado kg; 13,80% para a carne de charque pct com 5 kg; 17,70% para o óleo de 
soja 900 ml; 14,20% para o açúcar kg e 40% para o floco de milho 500g, aos valores inicialmente 
contratados. Prefeitura Municipal de Sertãozinho – Márcia Mousinho Araújo – Prefeita. Contratado: 
Larissa Farias Belem Xavier – ME - CNPJ nº 17.173.883/0001-34 - Kelson Xavier. Justificativa: em 
função do realinhamento de preços dos gêneros alimentícios: Feijão Carioca, Carne de Charque, 
Arroz Parbolizado, Açúcar, Floco de Milho e Óleo de Soja, para manter o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato. Os acréscimos correspondem a um aumento nos preços verificados nas 
notas fiscais de compras do fornecedor. Fundamentação Art. 65, Inciso II, Alínea D, da Lei 8.666/93. 
Data Termo Aditivo: 06.07.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 028/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Heinrich Hertz Bernardino de Farias, CNPJ 

Nº 15.555.612/0001-18. Considerando o reajuste concedido de R$ 11,00, no valor de cada prótese 
dentária, que corresponde ao valor total de R$ 4.400,00, desta forma o valor total contratado passou 
de R$ 89.000,00, para o valor total de R$ 93.400,00. Considerando a prorrogação da vigência do 
contrato é para utilização do saldo contratual no valor total de R$ 40.050,00, e após a assinatura 
deste termo aditivo a vigência passou de  a 22/05/2015 a 22/05/2016, para a nova vigência que de 
22/05/2016 a 22/05/2017. Data da ass.: 05/05/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) 
e Heinrich Hertz Berdardino de Farias (Sócio Proprietário).

Livramento/PB, 05 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 073/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Posto Novo Combustiveis Livramento-ME, 

CNPJ: 18.309.624/0001-50. Considerando o acréscimo nos quantitativos o valor total contratado 
fica acrescentado em R$ 174.540,78. Considerando a prorrogação da vigência após a assinatura 
deste termo aditivo a vigência passou de  a 18/06/2015 a 18/06/2016, para a nova vigência que de 
18/06/2016 a 31/12/2016. Data da ass.: 06/06/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) 
e Felipe Kenio Almeida de Queiroz (Sócio Proprietário).

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 028/2016
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: José Bento de Araújo, CPF Nº 

767.198.044-72. Considerando o reajuste que será concedido no total de R$ 1.200,00, no item 09, 
que passou a corresponde ao valor total de R$ 9.600,00. Considerando o reajuste que será conce-
dido no total de R$ 1.020,00, no item 10, que passou a corresponde ao valor total de R$ 5.400,00. 
Considerando a o reajuste nos itens: 09 e 10, o valor total aditivado é de R$ 2.220,00. Data da 
ass.: 04/07/2016. Partes Ass.: Carmelita Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e José Bento de Araújo.

Livramento/PB, 04 de julho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 034/2016
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: Sebastião Flavio Campos, CPF Nº 

674.682.174-91. Considerando o reajuste que será concedido no total de R$ 1.020,00, no item 10, 
que passou a corresponde ao valor total de R$ 5.400,00. Considerando a o reajuste no item: 10, o 
valor total aditivado é de R$ 2.220,00. Data da ass.: 04/07/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e Sebastião Flavio Campos.

Livramento/PB, 04 de julho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação, 
modalidade Pregão Presencial SRP Nº 014/2016, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurí-
dica para prestar o fornecimento dos brinquedos em atendimento a entidade educacional da rede 
públicas de ensino no Município, visando concluir a implantação da área de brinquedos da Creche 
Municipal de Desterro/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº 201305878, conforme termo 
de referencia. E com base nos elementos constantes nos autos do processo, onde foi considerada 
pelo Pregoeiro como licitação DESERTA. Publique-se e cumpra-se.

Desterro (PB), 22 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa 
Especializada no Ramo de Construção Civil, para executar serviços de Construção de uma Praça 
Pública e um Quiosque na Rua Oscar Guedes no município de Duas Estradas-PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 22 de Julho de 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N N.º 005/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de construção de uma Unidade Básica de 
Saúde – Padrão I, na cidade de Ingá - PB, no dia 10/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 05/08/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 22/07/2016 – Republicado por Incorreção.
Ingá(PB), 20 de julho de 2016.

DIOCLÁCIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

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 

00021/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00054/2016. 
OBJETO: FORMAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS, PARA: 

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ITENS REMANESCENTES DOPREGAO 00020/2016).

VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNO-
LOGIA - ME / CNPJ: 16.841.931/0001-52.

ITENS REGISTRADOS: ITEM - 1 R$ 775,00 / ITEM 3 - R$ 335,00 / ITEM 4 - R$ 170,00 / ITEM  
5 - R$ 275,00 / ITEM  6 - R$  85,00. 

VALOR DA TOTAL ATA R$ 22.430,00 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE MORAIS DE AZEVEDO / CPF Nº 893.914.894-00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04 122 2001 21554 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP / 15 

451 1029 2153 AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO. 
ELEMENTO DE DESPESA: 984 3390.30 99 000 MATERIAL DE CONSUMO/ 990 4490.52 99 / 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

OBJETO: Formação de registro de preços contratação de pessoa juridica para aquisição de 
materiais de informática.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Campina Grande: 04 122 2001 21554 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
DA STTP 984 3390.30 99 000 MATERIAL DE CONSUMO 990 4490.52 99 000 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT 
Nº 00061/2016 - 21.07.16 - Geraldo Vidal da Nobrega –ME - R$ 24.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
 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 ADJUDICA  o resultado da 
licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Formação de registro de preços 
contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de informática (Itens remanescentes do 
Pregão 00020/2016); com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor: SET Soluções Educacionais e tecnologia - R$ 22.430,00.
Campina Grande - PB, 22 de Julho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos não 
constantes no rol da Farmácia Básica destinados a doação no Município de Santa Terezinha/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 22 de julho de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 013/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/52006 e suas alte-
rações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará licitação na 
modalidade pregão presencial por registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 04 de 
AGOSTO de 2016 às 14:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PITIMBU. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na 
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016, no horário 
de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu-PB, 22 de julho de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 012/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, torna público que fará realizar 
através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 03 de AGOSTO de 2016 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Serviços de transportes destinados a manutenção das atividades e programas 
da Secretaria Municipal de Educação. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Pre-
feitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 22 de julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos não 
constantes no rol da Farmácia Básica destinados a doação no Município de Santa Terezinha/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 22 de julho de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N148/2016
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 08/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática e fragmentadora de papel, 
destinado ao Departamento Estadual de Transito DETRAN, 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 - 16-00608-9
João Pessoa, 22 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 N152/2016
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 08/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de papel diversos formatos destinado aos Órgãos e Entidade 
da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00607-1
João Pessoa, 22 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00604-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 08 de agosto de 2016, às 09:00 horas, rea-
lizará o Pregão Eletrônico nº 009/2016. Objeto: aquisição de conjunto motor bomba tipo submersível 
e conjuntos motor bomba centrífugas de eixo horizontal, destinados na EEAB-Buraquinho, EEAT 
-GRAMAME, EEE-Bancários e EEAB 1 e 2 da cidade de Solânea. Adquirir o edital ou obter infor-
mações na CAGEPA Central, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 22 de julho de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeiro(a)

CPF/CNPJ: 028623124-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.515,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040697
Responsavel.: JOSE RAMOS DO AMARAL FILHO
CPF/CNPJ: 053535214-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$18.223,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040046
Responsavel.: JOSIELLY CRISTINNY ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 008261574-83
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 31,17
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037714
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ: 010811046/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037601
Responsavel.: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 025128504-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.098,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040787
Responsavel.: MARCELINO CARDOSO DA PAZ
CPF/CNPJ: 760650304-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.930,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040363
Responsavel.: MANOEL APRIGIO PEREIRA NETO
CPF/CNPJ: 069903514-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.216,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039837
Responsavel.: MARIA DA PENHA SILVA
CPF/CNPJ: 176248864-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.272,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040628
Responsavel.: MIBS - REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 016785590/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$231,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037633
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ: 011287904/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$286,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038345
Responsavel.: MARCUS TULLIUS SEIXAS DE ARAU-
JO JUN
CPF/CNPJ: 759478464-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.539,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040331
Responsavel.: MARIA HILMA SILVA DE FARIAS
CPF/CNPJ: 466967414-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.683,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040703
Responsavel.: PAINEL CONST COM E REPRESENTAC
CPF/CNPJ: 024281776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$242,88
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040986
Responsavel.: PAINEL CONST COM E REPRESENTAC
CPF/CNPJ: 024281776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040979
Responsavel.: PATRICIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 060770244-30
Titulo: DUP PRES SER IN  R$420,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036837
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$739,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038387
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010190291/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$483,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039128
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ: 021646349/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$105,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041594
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA
CPF/CNPJ: 019121077/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.760,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038749
Responsavel.: RAPHAEL FERNANDES PEIXOTO
CPF/CNPJ: 023042163-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041512
Responsavel.: RENATA MILENA MOURA BRASIL 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 602097202-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.676,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039763
Responsavel.: ROBERTO SERGIO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 250945994-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.219,52 
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040513
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA EIRELI
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$553,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038135
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ: 250855224-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038573
Responsavel.: SEBASTIAO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 499195809-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.581,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039952
Responsavel.: TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 141253824-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.158,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040610
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 623830602-59
Titulo: DUP PRES SER IN  R$155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038569

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,  23/07/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALCIONE DE MATA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 018835503/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$929,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038478
Responsavel.: ALEXANDRE CESAR LEAL MACHADO
CPF/CNPJ: 884360554-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039540
Responsavel.: ALINE MICHELE NUNES DA SILVA  306
CPF/CNPJ: 019567063/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.598,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038673
Responsavel.: ALISSON PALMEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 028101484-14
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.921,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040403
Responsavel.: AMANDA ROCHA CARVALHO ME
CPF/CNPJ: 019468895/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.696,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038708
Responsavel.: ANTONIO AUGUSTO DE ARROXELAS 
MACEDO
CPF/CNPJ: 020590024-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.629,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040538
Responsavel.: ANTONIO ARANHA PINTO
CPF/CNPJ: 040292244-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.478,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040720
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.213,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038472
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.663,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038479
Responsavel.: ARY DINIZ LIMA
CPF/CNPJ: 451476984-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.578,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039759
Responsavel.: CELIA MARIA PAULO
CPF/CNPJ: 426684094-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$679,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038450
Responsavel.: COSMO JOSE DE BRITO
CPF/CNPJ: 110136804-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.538,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040333
Responsavel.: CRISTIANE DE SOUSA BOMFIM
CPF/CNPJ: 034907314-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.190,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040571
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$886,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039147
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$573,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039136
Responsavel.: DANIEL GUIMARAES CORREA TOS-
CANO
CPF/CNPJ: 007400914-17
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.645,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040361
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037625
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$641,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037749
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.207,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037263
Responsavel.: DISK LUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES L
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$398,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037738
Responsavel.: E W TECNOLOGIA EM TELECOMU-
NICAES LT
CPF/CNPJ: 007365073/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$452,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041480
Responsavel.: ELIZABETH DE LOURDES ESPINOLA 
RIBEI
CPF/CNPJ: 554571264-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$13.607,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040155
Responsavel.: EMMANUEL DYMAS DE ANDRADE 
CAMPOS
CPF/CNPJ: 007752534-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038580
Responsavel.: F.F. MATEUS CONST. E INCORP. E
CPF/CNPJ: 011511228/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$294,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038517
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$125,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038205
Responsavel.: JM ALMEIDA NETO - ME
CPF/CNPJ: 016776404/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040876
Responsavel.: JOSE GERONIMO DE SOUZA
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