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l Governador defende ação da PM e critica a segurança dos bancos. Página 3

l Estado da Paraíba participa de missão técnica no Reino Unido. Página 4

l Eduardo Suplicy é preso durante reintegração de posse em SP. Página 14

l Trump lidera eleições americanas com 44% contra 39% de Hillary. Página 15
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Serginho Crispim foi o 
único representante do Es-
tado no pódio.  PÁGInA 24

Café em Verso e Prosa 
abraça a causa e pede libe-
ração do uso.  PÁGInA 9

Paraibano fica em 3o 
no Circuito Paladino

Poesia em defesa da 
cannabis medicinal

Crispim lamentou erros da 1a semana Evento será hoje no Café Empório

Meirelles já fala em
aumentar impostos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou ontem que não descarta a possibilidade de elevar tributos para 
cumprir a meta de déficit de R$ 139 bilhões para o próximo ano. A decisão deve ser tomada até o fim de agosto. PÁGInA 13

Esportes

Provas simulam situações que ocorrem duran-
te o atendimento a ocorrências reais.  PÁGInA 6

Superintendência do Hospital Universitário 
garante que os serviços estão normais.  PÁGInA 8
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Leilão do DetranCompetição

Greve no HU

Mobilidade

Previsão é de que o restante 
da obra seja concluído até o final 
do mês de setembro.  PÁGInA 5

Primeira etapa
liberada do Viaduto 
do Geisel melhora 
fluxo na BR-230

Paralisação não afetou atendimento

“Bombeiro de Aço” abre inscrições

Interessados em participar do leilão que será realizado pelo Detran na 
próxima sexta-feira já podem vistoriar os veículos em negociação.  PÁGInA 7
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Pesquisa divulgada recentemente, 
realizada pelo departamento de antro-
pologia da Universidade de Barcelona, 
com o apoio de outras instituições loca-
lizadas em países como Itália, França, 
Romênia e Inglaterra, confirma o que já 
não surpreende a mais ninguém: gru-
pos de extrema direita encontraram na 
internet uma eficiente ferramenta para 
divulgar seus discursos de ódio. Mas 
este não é o grande achado do estudo 
acadêmico. O que ali se ressalta é outra 
coisa: a passividade e a permissividade 
da sociedade e das plataformas digitais 
diante destas mensagens estão cada 
vez mais se consolidando.

“A internet representou um sal-
to de qualidade para muitas coisas e 
também para a difusão do discurso de 
ódio”. A frase é do doutor em antropo-
logia Miguel Pajares, que participou 
deste estudo e para quem é urgente en-
contrar meios de combater estas men-
sagens. A internet, afirma o professor, 
não apenas significou a possibilidade 
de expandir este discurso, mas tam-
bém o normalizou e se assume como 
inevitável. Os pesquisadores entrevis-
taram 150 usuários das redes sociais  
(incluindo muitas vítimas destes dis-
cursos) e profissionais vinculados a 
este tema, como policiais ou procura-
dores, dos cinco países participantes. 
A principal conclusão é que as vítimas 
não denunciam estas situações.

Entre os motivos desta passivi-
dade, figuram, entre outros, o fato de 
que a vítima já está acostumada com 
as agressões, o desconhecimento de 
que estas atitudes podem ser um cri-
me e a desconfiança da eficiência dos 
mecanismos de denúncia tanto por via 
policial quanto através dos administra-

dores dos sites. Ressalte-se: os pesqui-
sadores denunciaram no Facebook cem 
comentários racistas na rede social e 
apenas nove foram eliminados. Entre 
os que permaneceram visíveis, há al-
guns pedindo a morte dos muçulma-
nos ou o envio de judeus a campos de 
concentração. Fica claro que as vítimas 
não denunciam porque não funciona. 
Estes mecanismos não estão sendo efi-
cientes como deveriam. Se nada é  feito, 
as mensagens permanecem e seguem 
promovendo estes discursos.

Em muitas constituições, como 
a do Brasil, a liberdade de expres-
são é cláusula pétrea e, por isso, in-
tocável. Mas há de se convir que tal 
liberdade não é um direito absoluto. 
Nas hipóteses onde o exercício da li-
berdade de pensamento e expressão 
fere direito constitucionalmente con-
sagrado de outrem, há de existir a 
devida limitação e punição. Aplica-se 
essa lógica também na expressão in-
telectual e artística, de modo que se 
um livro prega o preconceito contra 
uma minoria, tal livro deve ser reti-
rado de circulação e os responsáveis 
por ele devidamente punidos. Vê-se 
que apesar de ser proibida a censura 
e dispensada a licença, deve haver a 
responsabilização daqueles que pra-
ticarem abuso no exercício do seu di-
reito de liberdade de expressão.

O discurso do ódio, evidentemen-
te, não surgiu com a internet. É tão 
antigo quanto a história do homem, 
mas isso não é motivo para que os me-
canismos de defesa da civilização e da 
tolerância sejam banalizados. Afinal, 
não foi para viver na barbárie que a 
humanidade sempre buscou a evolu-
ção da tecnologia.

Editorial

 O discurso do ódio
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O pré-candidato a prefeito de Guarabi-
ra, Josa da Padaria, confirmou ontem 
que o PSB fará sua convenção no pró-
ximo domingo, quando será homologa-
da a chapa majoritária, que tem Beto 
Meireles (PDT) como candidato a vice. 
“Não está escrito em canto nenhum 
que apenas as oligarquias podem go-
vernar Guarabira”, disse, em referência 
às famílias Toscano e Paulino.

UNInforme

CASSAÇÃO DE ChApA CAtAStRófICO

Um DISCURSO ‘fRAnkEnStEIn’

“Em uma época marcada por 
Cunha e Temer, todos nós 
somos nivelados por baixo”. 
Do deputado Anísio Maia 
(PT), em opinião enviada à 
coluna, referindo-se à re-
percussão da crise política 
que termina por desfavore-
cer “os políticos que atuam a 
partir de princípios ideológi-
cos e programáticos”. A po-
pulação estaria desencan-
tada com a política, avalia.  

O julgamento da ação de 
cassação da chapa de Dilma 
Rousseff e Michel Temer deve-
rá ocorrer apenas no próximo 
ano, confirmou o ministro Gil-
mar Mendes, presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
Curioso é que o processo foi 
movido pelo PSDB, partido que 
é aliado do presidente interi-
no. Pela acusação, teria havido 
abuso de poder político e eco-
nômico nas eleições de 2014.

O deputado estadual Jeová 
Campos (PSB), presidente 
da Frente Parlamentar das 
Águas da AL-PB, traçou um 
cenário catastrófico em re-
lação ao abastecimento de 
água da Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, caso 
não seja concluída a obra de 
transposição do São Francis-
co até o início de 2017: “Não 
haverá água nem para consu-
mo humano a partir de abril”.

SEm OlIgARqUIAS

DESEnCAntO

COm pROblEmA DE CAIxA, EmpRESA AbAnDOnA ObRA
Jeová Campos, que liderou uma comitiva de deputados em visita ao canteiro do Eixo Norte, nas proximi-
dades de Salgueiro (PE), disse que a obra está paralisada. A construtora responsável, a Mendes Júnior, 
retirou os trabalhadores e as máquinas alegando crise financeira, fato este que poderá comprometer 
a continuidade do projeto. Investigada pela Lava Jato, a construtora alega que está com problema de 
caixa e não tem como concluir o trecho no qual estava atuando.       

CONservAdOrismO

O apoio declarado de 
Manoel Júnior (foto) à 
reeleição do prefeito Lu-
ciano Cartaxo, na sema-
na passada, é um misto 
de incoerência política e 
oportunismo. Enquanto 
pré-candidato a prefeito 
de João Pessoa, o pee-
medebista fazia críticas 
contundentes à atual ad-
ministração municipal, 
ao ponto de chamar o 
prefeito de “incompeten-
te e despreparado” para 
governar João Pessoa. O 
que mudou? A avaliação 
do deputado ou o modo 
como o prefeito passou 
a gerir a cidade, que 
terminou por conquistar 
a sua admiração? Não se 
sustenta o argumento de Manoel Júnior segundo o qual as críticas que dirigiu a Cartaxo foram 
“críticas construtivas, não destrutivas”, conforme a coluna registrou. Como alguém afirma que o 
outro não tem preparo e competência e ainda em críticas construtivas? Lembremos, ainda, que o 
peemedebista fez menção ao desvio de R$ 9,6 milhões – apontado pela Controladoria Geral da 
União (CGU) – na obra da Lagoa do Parque Solon de Lucena, afirmando que, caso fosse eleito, fa-
ria uma auditoria para descobrir “onde foram parar os recursos”. Passar da crítica feroz ao elogio 
desenfreado tornou, por assim dizer, seu discurso num ‘Frankenstein’, remendado e monstruoso.    
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Artigo

A luz e a cruz

Quando Jesus nasceu, uma luz bri-
lhou, de uma estrela cadente, na man-
jedoura humilde, iluminando todo o 
céu de Belém, anunciando a sua vinda 
ao mundo. A luminosidade foi tanta 
que atraiu até os Reis Magos, que es-
tavam de passagem e a seguiram, en-
cantados, sentindo que era a chegada 
do maior Mestre de todos os tempos.

Mas, depois, a luz foi levada à cruz, 
instrumento de tortura. Eu não sei se 
Jesus olhou a cruz, antes de ser prega-
do nela. Claro que sim, pois Ele carre-
gou a cruz, até chegar o monte onde 
foi crucificado. E sua caminhada não 
foi tranquila, pois lhe deram muitas 
chicotadas no caminho...

E, segundo narram, Simão, um ci-
reneu, a pedido da multidão, ajudou-o 
a carregar a pesada cruz.

A caminhada foi muito longa. O 
rosto de Jesus estava todo molhado 
de suor, misturado com sangue, que 
lhe escorria da coroa de espinhos. De-
certo, ao chegar perto do monte, ele 
olhou para a cruz, ao largá-la no chão. 
Um olhar triste. E teve pena daquela 
gente. E disse consigo mesmo: qual foi 
o meu crime?

Lembrar que estivemos no local, 

em Jerusalém, onde há uma pedra, 
que, segundo dizem, serviu para colo-
car Jesus, quando o retiraram da cruz, 
já morto...

A cruz é formada de duas tábuas. 
Uma horizontal, outra vertical. A ver-
tical aponta para cima, dir-se-ia, para 
Deus, a outra, horizontal, aponta para 
o próximo... Um homem em pé, de bra-
ços abertos, forma uma cruz. Um avião 
voando também lembra uma cruz.

E o que mais impressionou à mul-
tidão foi o seu silêncio, durante a via- 
crucis. Silêncio que ele quebrou quan-
do pediu água para beber e deram-lhe 
vinagre. E quando rogou ao Pai que 
perdoasse a multidão desvairada, 
porque ela não sabia o que fazia.

Decerto, Jesus interrogava-se a si 
mesmo. Que mal eu fiz? Será um mal 
dar luz aos cegos, limpar leprosos, 
curar obsidiados, pregar o amor e le-
vantar paralíticos? Jesus na cruz. Dir-
se-ia a luz na cruz. A luz que começara 
a brilhar desde a manjedoura.

Mas, o que mais impressiona em 
todo o Evangelho é o dramático per-
dão de Jesus, quando disse: “Pai, per-
doa-lhes por que eles não sabem o que 
fazem”...

Decerto, Jesus interrogava-se a si mesmo. que mal eu fiz? Será um mal dar luz 
aos cegos, limpar leprosos, curar obsidiados, pregar o amor e levantar paralíticos?”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

“Juntar tudo quanto é projeto político, sem 
nenhuma identidade, geralmente recebe 
uma negativa da população”. De Chaliton 
Machado (PT), pré-candidato a prefeito 
de João Pessoa, em crítica à aliança entre 
Manoel Junior (PMDB) e o prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD). “Os chapões formam a polí-
tica do conservadorismo”, classifica.
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Governador defende ação da PM 
e critica a segurança dos bancos

Ontem durante o pro-
grama Fala Governador, 
que vai ao ar todas as se-
gundas-feiras ao meio-dia, 
pela rádio Tabajara, o go-
vernador ricardo Coutinho 
(PSB) declarou apoio à ação 
da Polícia Militar da Paraí-
ba – PM/PB - quando do 
assalto ao caixa eletrônico 
localizado num shopping 
center no bairro do Bessa, 
em João Pessoa. A ação dos 
bandidos aconteceu por 
volta das 4h30 da manhã do 
sábado (23) e causou forte 
impacto na população. As 
declarações do governador 
foram alinhadas às do Cel. 
Euller Chaves, comandante 
da Polícia Militar, que mais 
cedo falara à imprensa que 
evitar o confronto com os 
bandidos foi a maneira mais 
eficaz de se impedir feri-
mentos graves ou a morte 
de inocentes já que muitos 
reféns estavam em poder 
dos assaltantes.

ricardo reforçou o que 
vem defendendo desde que 
se elegeu governador do 
Estado que é a responsabi-
lidade das instituições ban-
cárias com a segurança dos 

FOTO: Arquivo

FOTO: Reprodução/Internet

Ricardo voltou a cobrar 
responsabilidade das
instituições bancárias

bancos ou caixas eletrônicos. 
“Os bancos não têm prejuí-
zos pois o dinheiro é segu-
rado e essas instituições são 
as que mais lucram no País. 
Não é possível a segurança 
pública fazer a proteção do 
dinheiro de um banco, não 
é assim.  A Paraíba tem 700 
postos de pagamento que 

são de responsabilidade dos 
bancos. Seriam necessários 
no mínimo 8.500 policiais 
para fazer a segurança des-
ses locais, em três turnos.  
Imaginem se o Estado pode 
deslocar um efetivo des-
ses para dar segurança aos 
bancos em detrimento da 
população”?, questionou o 

governador, que inclusive, já 
provocou o Ministério Públi-
co sobre o assunto.

Sobre a facilidade com 
que os bandidos conseguem 
os explosivos, o governa-
dor lembrou que isso é da 
competência das Forças 
Armadas, do Exército, es-
pecialmente, e afirmou que 

causa estranheza o não co-
nhecimento de onde parte a 
liberação para a venda des-
se produto e citou o prazo 
de oito meses que o Estado 
teve que aguardar para a 
compra de explosivos a fim 
de quebrar uma pedra em 
Cajazeiras para a constru-
ção do aeroporto. ricardo 

Enquanto o número de explosões a bancos cresceu 100% na região Nordeste, na PB o aumento foi de 68%, destacou o governador

Número de eleitores no Estado chega a 2,8 milhões, segundo TSE

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
promove quarta (27) e quin-
ta-feira (28) o I Fórum de 
Educação Profissional, que 
tem como tema “Currículo, 
Práticas Pedagógicas e Arti-
culação com o Setor Produ-
tivo”. O evento acontecerá 
das 8h às 17h, no auditório 
da Escola Estadual Cidadã 
Técnica Integral Erenice Ca-
valcante Fideles, localizada 
na cidade de Bayeux.

O evento surge com a 
necessidade de pautar a 
Educação Profissional, reu-
nindo instituições de ensino 
que possam discutir sobre 
as práticas pedagógicas, 
ações de profissionalismo 
e relações com o setor pro-
dutivo. O objetivo do evento 
é integrar educadores que 
trabalham com educação 
profissional, estimulando 
a troca de experiências e o 
debate sobre práticas peda-
gógicas e eixos profissionais 
de atuação. O evento é volta-
do aos educadores da rede 
estadual de ensino.

Na manhã de quar-
ta-feira, o evento contará 
com as seguintes palestras: 
“Educação profissional da 
Paraíba: visão estratégica”, 
que será proferida pelo se-
cretário de Estado da Edu-
cação da Paraíba, Aléssio 
Trindade; “Metodologias e 
Tecnologias para a Educa-
ção Profissional”, proferida 
pelo professor do Instituto 
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), Francisco Fechine 
Borges; “Esclarecimentos 
sobre a inserção dos jovens 

no mundo do trabalho”, que 
será proferida por Erotildes 
Maria reis de Carvalho, do 
Sistema Integrado de Em-
pregabilidade (SIEM).

À tarde, o evento pros-
segue com as oficinas: 
“Pensando as Diretrizes da 
Educação Profissional na 
Paraíba”, que será media-
da pelo secretário Aléssio 
Trindade; “Educação Pro-
fissional na Prática”, que 
terá a mediação do pro-
fessor Francisco Fechine e 
“Currículo, Projetos Peda-
gógicos dos cursos, Prática 
profissional e interlocução 
entre Base Comum e setor 
produtivo”, que será me-
diada por Márcio Gomes da 
Silva, professor do Instituto 
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) e consultor de Edu-
cação Profissional e Tecno-
lógica do Ministério da Edu-
cação (MEC).

Na quinta-feira, o even-
to acontecerá pela manhã, 
iniciando com a palestra 
“Articulação entre os de-
bates e as oficinas: um fee-
dback”. Em seguida, a partir 
das 9h, acontecerão os gru-
pos de trabalho: “Pensando 
as Diretrizes da Educação 
Profissional na Paraíba”, 
“Educação Profissional na 
Prática” e “Currículo, proje-
tos pedagógicos dos cursos, 
prática profissional e inter-
locução entre Base Comum 
e setor produtivo”. À tarde, 
serão realizados painéis in-
terativos com o objetivo de 
socializar as produções dos 
grupos de trabalho, discus-
são e construção coletiva 
dos documentos finais.

Estado realiza Fórum de
Educação Profissional

relações cOm seTOr PrOduTivO

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou ontem 
que 2.889.731 paraibanos es-
tão aptos a votar nas eleições 
municipais de 2016 nas 223 
cidades do Estado. O número 
representa um aumento de 
1,89% na quantidade de elei-
tores registrados no último 
processo eleitoral, realizado 
em 2014. Na época, a Paraí-
ba tinha 2.835.882 pessoas, 
53.849 a menos do que os 
inscritos para este ano.

Segundo o TSE, mais da 
metade dos eleitores parai-
banos possuem o cadastro 
biométrico junto à Justiça 
Eleitoral. Do total, 1.864.705 

Paraíba tem 53,8 mil eleitores a mais
eleições 2016

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), em parceria com 
a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) 
e Ministério da Educação MEC, 
realiza a partir das 9h de hoje, 
na Escola Técnica Estadual Pas-
tor João Pereira Gomes Filho, em 
Mangabeira, na capital, o Seminá-
rio Estadual da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC). 

O objetivo do evento é ana-
lisar a segunda versão do docu-
mento, que pretende reforçar o 
ensino nas escolas brasileiras. O 
momento é de indicar alterações, 
supressões ou acréscimos ao tex-
to. O debate, que acontece em 
todo o Brasil, ocorre até quarta-
feira (27), em João Pessoa. 

A abertura do Seminário será 
feita pela secretária executiva de 
Estado de Gestão Pedagógica da 
Educação (SEE), Roziane Marinho. 

O debate sobre a Base Nacional Co-
mum Curricular terá participação de 
professores, doutores e outros re-
presentantes da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), da União dos Conselhos 
Municipais de Educação (Uncme), 
do Conselho Estadual de Educação 
(CEE), do Fórum Estadual de Educa-
ção, da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e outros órgãos e enti-
dades ligados à área de educação. 

Além de palestras, o evento 
vai ser dividido em 27 grupos de 
trabalhos, onde a discussão sobre 
o que deve ser alterado, acrescen-
tado ou retirado da BNCC deve 
ser, ainda mais, eficiente. Na tarde 
da quarta-feira, acontece a Plená-
ria Final, com a apresentação dos 
resultados e encaminhamentos 
finais. Depois disso, um relatório 
deve ser encaminhado ao Comitê 
Executivo Nacional da BNCC.

Seminário discute Base Curricular
ParâmeTrOs Para O ensinO nO brasil

possuem o cadastro biomé-
trico enquanto 1.025.026 
ainda não passaram pelo 
processo. Este ano, 121 ci-

dades do Estado realizarão 
o procedimento biométri-
co durante a eleição, o que 
corresponde a 54% dos 223 

Plano Nacional
A construção da Base 

Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para a educação básica 
é uma atribuição do Ministério 
da Educação para o atendimen-
to de metas e estratégias do Pla-
no Nacional de Educação (PNE). 
Foram vários meses de debate e 
mais de 12 milhões de contribui-
ções a esta segunda versão do 
texto, isso em todo o Brasil. To-
dos os estados, além do Distrito 
Federal, vão realizar seminários 
e cada comitê organizador vai 
elaborar um relatório e encami-
nhar ao Comitê Executivo Na-
cional. Em seguida, o Ministério 
da Educação deve elaborar a 
versão final da BNCC.

municípios da Paraíba.
A maior parte do elei-

torado paraibano é com-
posta por mulheres. Elas 
representam 53% das mais 
de 2,8 milhões de pessoas 
aptas a votar este ano. A fai-
xa etária que vai dos 30 aos 
34 é a que possui o maior 
número de eleitores no Es-
tado (11,51%). Enquanto 
os jovens com 16 anos cor-
respondem a 1,08% do to-
tal do eleitorado.

No Brasil, há 144.088.912 
de eleitores aptos a votar nas 
eleições de outubro nos 5.568 
municípios do País. Lei mais 
na página 13 desta edição.

ainda apresentou os índi-
ces de aumento desse tipo 
de arrombamento a bancos  
em todo o Brasil. De 2011 
até hoje, a alta foi de 68% na 
Paraíba, enquanto no Brasil 
o percentual chegou a 95% 
e, no Nordeste, a 100%.

No final do programa, 
o governador reiterou o 
apoio às Polícias Militar e 
Civil da Paraíba e parabe-
nizou as duas coorporações 
pelo senso de responsabi-
lidade e profissionalismo 
com que vêm atuando no 
combate ao crime. Desven-
damentos de homícidos e 
prisões de suspeitos e acu-
sados estão sendo a respos-
ta que os policiais paraiba-
nos vêm dando à população, 
destacou ricardo. “Acabou-
se o tempo das polícias sem 
viaturas ou armamentos, 
quando até gasolina fal-
tava. Hoje os contigentes 
dispõem de equipamen-
tos modernos funcionando 
em todos os níveis, no po-
liciamento ostensivo, nas 
rondas, nas investigações, 
identificações de cadáveres, 
de suspeitos e autores de 
crimes. Foram nomeados 
delegados e agentes concur-
sados e houve a promoção 
de militares, tudo isso é in-
vestimento em Segurança 
Pública”, declarou.



De acordo com o bo-
letim divulgado em 13 de 
julho, pela Secretaria de Es-
tado da Saúde, de 1º de ja-
neiro a 7 de julho deste ano, 
foram notificados seis óbi-
tos suspeitos causados pela 
chikungunya em João Pessoa. 
Nessa segunda-feira (25), o 
vereador Fuba (PT) recebeu 
a triste notícia do falecimen-
to do artista Rosemberg Silva 
por complicações causadas 
pelo vírus da chikungunya e 
cobrou mais providências no 
combate ao mosquito trans-
missor da doença.

“Ainda estou sem acredi-
tar que Rosemberg não está 
mais entre nós e, assim como 
ele, outras pessoas podem 
não sobreviver a essa doença 
trazida por um mosquito. A 
sociedade precisa fazer a sua 
parte, mas quero aqui cobrar 

da Prefeitura ações mais for-
tes no combate ao Aedes ae-
gypti”, disse o parlamentar.

Fuba destacou que o 
combate ao Aedes passa pelo 
dia a dia das pessoas, porém, 
lembrou que a presença do 
Poder Público também é es-
sencial: “Cada um deve fazer 
a sua parte, mas não basta a 
população cuidar do seu jar-
dim, da sua casa, do seu apar-
tamento, se a Prefeitura não 
fiscaliza os terrenos baldios, 
as casas e empreendimentos 
abandonados. Um copo de 
plástico com água acumu-
lada pode ser o começo de 
um ciclo que termina com a 
morte de alguém por den-
gue, zika ou chikungunya”, 
enfatizou Fuba.

O vereador disse saber 
do esforço que os agentes 
de Saúde e de Endemias que 

atuam em João Pessoa fazem 
para dar conta do trabalho 
que exercem. Ele ressaltou 
que sua cobrança é direta-
mente para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). “O 
que esses profissionais fazem 
no seu dia a dia para cumprir 
o seu trabalho é quase um 
milagre. Já denunciei várias 
vezes a falta de material de 
expediente, os baixos salá-
rios, a falta de fardamento, 
porém ainda sim, mulheres 
e homens percorrem as ruas 
da nossa cidade orientando a 
população e combatendo os 
focos do mosquito”.

“Minha cobrança aqui 
é para a Prefeitura e para a 
SMS. É preciso que o comba-
te à dengue seja levado a sé-
rio. O mosquito transmissor 
não quer saber de qual bair-
ro você é, a qual classe social 

pertence, você tem plano de 
saúde ou não, se é criança, 
adulto ou idoso. Qualquer um 
pode ser a próxima vítima e, 
infelizmente, a nossa medi-
cina não evoluiu o suficiente 
para encontrar uma cura. En-
quanto isso, a nossa arma é a 
prevenção”, alertou Fuba.

Os bairros
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Governo da Paraíba participa 
de missão técnica no Reino Unido 
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Objetivo é conhecer as 
experiências nas áreas 
de mobilidade e educação

O secretário do Estado 
de Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças da 
Paraíba, Tárcio Pessoa, par-
ticipa nesta semana da mis-
são técnica ao Reino Unido, 
uma atividade do projeto 
"Impulsionando PPPs em 
educação e mobilidade", pa-
trocinado pela Embaixada 
Britânica e implementado 
pela LSE Enterprise e pela 
Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo 
(FESPSP).

A missão visa a troca 
de experiências práticas 
entre líderes e gestores 
públicos e privados envol-
vidos na formulação e im-
plementação de projetos de 
parcerias público-privadas 
(PPPs) dos diversos estados 
e municípios brasileiros. 
De acordo com o secretário 
Tárcio Pessoa, no evento, 
que está ocorrendo na Esco-

la Britânica de Economia e 
Ciências Políticas, está sen-
do apresentado o progra-
ma britânico de parcerias 
público-privados, um dos 
mais avançados do mundo. 
"As experiências de ppps em 
educação, saúde e mobili-
dade urbanas são exemplos 
impressionantes de serviços 
públicos bem prestados que 
podem ser pensados para 
estados como a Paraíba", 
afirma o secretário. 

O “Prosperity Fund”, 
ou Fundo Prosperidade, é 
parte da estratégia da polí-
tica externa do Reino Unido 
para o fomento de uma eco-
nomia mundial mais forte e 
sustentável.

 A prioridade da políti-
ca externa do Reino Unido 
é construir a prosperidade 
da Grã-Bretanha com o au-
mento das exportações e in-
vestimentos além de apoiar 
a abertura dos mercados, 
garantindo o acesso aos re-
cursos, promovendo o cres-
cimento global sustentável. 
Este projeto objetiva enco-

rajar a economia brasileira 
para o crescimento perma-
nente, por meio da melhoria 
do ambiente de negócios e a 
eficiência do setor público. 
Tal programa está de acordo 
com a estratégia do Reino 
Unido de engajamento com 
o Brasil, na implementação 
de reformas econômicas 
para a melhoria do ambien-
te de negócios.

Durante toda a semana, 
serão realizadas visitas a 
equipamentos públicos que 
deverão ajudar no estudo 
de modelos com a  perspec-
tiva comparada. No primei-
ro dia, nessa segunda-feira, 
foi realizado um dia de au-
las com alguns dos notá-
veis professores da London 
School of Economics and 
Political Science, uma das 
instituições de ensino mais 
respeitadas e reconhecidas 
internacionalmente, que 
ao longo dos anos vem for-
mando e revelando grandes 
administradores públicos e 
chefes de Estado ao redor 
do mundo. Tárcio Pessoa faz visitas a diversos projetos bem-sucedidos oriundos de parceria público-privadas

Promotora Sônia Maia (centro) conversa com idoso da Aspan

Site Paraibajá

A ex-prefeita e de-
putada federal Luiza 
Erundina teve sua can-
didatura à Prefeitura de 
São Paulo confirmada no 
domingo (24) pelo PSOL, 
em chapa que tem como 
candidato a vice-prefei-
to o também deputado 
federal Ivan Valente, do 
mesmo partido.

Erundina tem 81 
anos e é natural da cida-
de de Uiraúna, na Paraí-
ba. Ela discursou na con-
venção que homologou 
a chapa do PSOL no Sin-
dicato dos Trabalhadores 
de Água, Esgoto e Meio 
Ambiente do Estado de 
São Paulo (Sintaema), 
região central da capi-
tal. Na eleição municipal 
de outubro, o PSOL terá 
aliança com o PCB.

”Queremos fazer de 
São Paulo uma cidade 
das pessoas, invertendo 
prioridades e dando po-
der de decisão ao povo. 
Contra o vale-tudo da 
política tradicional, acre-
ditamos que, sim, os so-
nhos podem governar”, 
comentou.

Conforme Ivan Va-

lente, nesse processo, é 
preciso que todos saiam 
às ruas e que usem as re-
des sociais. O deputado 
ressaltou a necessidade 
de buscar apoio na ju-
ventude paulistana, es-
pecialmente a periférica, 
porque os jovens não 
presenciaram o gover-
no de Erundina, que, se-
gundo ele, foi a melhor 
prefeita que São Paulo já 
teve.

”É um trabalho que 
será necessário muito 
apoio, muita coletivida-
de. Nós somos um gover-
no que mora na periferia, 
(um governo) dos pobres, 
dos excluídos, dos ne-
gros, daqueles que lutam 
contra o racismo, contra 
a homofobia, contra a 
opressão das mulheres”, 
destacou.

Estiveram presentes 
à convenção, em apoio à 
chapa Luiza Erundina-I-
van Valente, o deputado 
estadual Carlos Gianazzi, 
o vereador Toninho Ves-
poli, a professora Lisete 
Arelaro, além de repre-
sentantes do PCB e das 
entidades Raiz Cidada-
nista, Partida e Brigadas 
Populares.

Paraibana vai disputar 
prefeitura de São Paulo

luiza erundina

Candidatura de Luiza Erundina foi lançada pelo PSOL no domingo

A 1ª Promotoria de Jus-
tiça de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Fundamentais de 
João Pessoa inspecionou no 
último dia 15 de julho duas 
Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (Ilpis) 
para observar possíveis irre-
gularidades. Participaram da 
inspeção a promotora de Jus-
tiça Sônia Maia, servidores e 
estagiária do MP.

De acordo com a pro-
motora Sônia Maia, a inspe-
ção na instituição “Casa da 
Divina Misericórdia” foi para 
averiguar uma notícia de fato 
formulada perante o MPPB 
e o Ministério Público Federal 
(MPF) de que uma idosa institu-
cionalizada por medida de pro-
teção era vítima de maus-tratos 
e negligência por parte da enti-
dade, mas tal denúncia não foi 
comprovada.

Durante a visita a insti-
tuição Associação Promocio-
nal do Ancião Dr João M. de 
Menezes (Aspan) ficou cons-
tatado que os idosos estão 

Promotoria inspeciona Ilpis na capital

Vereador cobra ações concretas da PMJP

inStituiÇÕeS Para idOSOS

COMBate aO aedeS aeGYPti

um estudo da SMS revelou que 12 
bairros de João Pessoa se desta-
cam entre os que mais apresen-
taram riscos para a presença de 
focos do mosquito: 

n Cruz das Armas, na região de 
Oitizeiro, Alto do Mateus, Jardim 
Veneza, Bairro das Indústrias, Distrito 
Industrial, Costa e Silva, Ernani Sátiro, 
Jaguaribe, Ilha do Bispo, Varadouro, 
Treze de Maio e Padre Zé.

sendo bem cuidados. “Mesmo 
diante das dificuldades en-
frentadas pela atual direção 
do abrigo, os idosos estão sen-
do bem cuidados e recebendo 
toda a assistência necessária 
para uma vida com dignida-
de”, disse a promotora.

Ao concluir as visitas, a 
promotora esclareceu que, 
em virtude da inexistência 
de entidades públicas para 
atendimento aos idosos no 
Município de João Pessoa, que 

sequer conta com uma Casa 
de Passagem para acolhimen-
to emergencial de idosos em 
situação de risco e vulnera-
bilidade social, as entidades 
inspecionadas vêm realizan-
do um trabalho satisfatório.

“As instituições inspecio-
nadas, na medida do possível, 
vêm desenvolvendo ativida-
des satisfatórias e de caráter 
filantrópico, visando atender 
as exigências legais principal-
mente no que se refere aos 

direitos fundamentais dos ci-
dadãos, como diz o Estatuto 
do Idoso”, finalizou a promo-
tora informando que na Aspan 
existem atualmente 62 idosos, 
e com registro de 55 pedidos 
de vagas. Já na Casa Divina Mi-
sericórdia estão abrigados 35 
anciãs, com uma lista de espe-
ra de 200 pedidos de vagas.

A promotora reitera que, 
de acordo com a Resolução 
14/2002 do Colégio de Pro-
curadores de Justiça, compete 
à 1ª Promotoria do Cidadão 
os procedimentos afetos ao 
cidadão e ao idoso na Comar-
ca de João Pessoa e que, como 
tal, as visitas às entidades 
ocorrem em cumprimento ao 
disposto no Estatuto do Ido-
so, que determina a inspeção 
de entidades públicas e par-
ticulares de atendimento à 
pessoa idosa e os programas 
voltados aos idosos, adotan-
do as medidas administrati-
vas ou judiciais necessárias à 
remoção das irregularidades 
porventura verificadas.
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Polícia cumpre mais de 
600 mandados de prisão 
e busca e apreensão
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Liberação facilita tráfego na BR-230
VIADUTO DO GEISEL

Governo investe R$ 38,9 
milhões na obra, que será 
concluída em setembro

José Alves   
zavieira2@gmail.com

Para os motoristas que 
transitam praticamente to-
dos os dias pela BR-230 pas-
sando pelo Viaduto do Gei-
sel, em João Pessoa, as obras 
melhoraram e muito o trân-
sito para quem segue da ca-
pital em direção ao interior 
do Estado. No sábado (23), 
o trânsito foi liberado para 
quem trafega nesse sentido. 

A conclusão das obras 
do viaduto, que vai aconte-
cer no final do mês de se-
tembro, vai solucionar de 
uma vez por todas os pro-
blemas de congestionamen-
tos na área, proporcionan-
do mais fluidez ao tráfego e 
segurança para motoristas 
e pedestres. Na constru-
ção do Viaduto do Geisel, a 
maior obra de mobilidade 
urbana da Paraíba, o Gover-
no do Estado está investin-
do R$ 38,9 milhões. 

O micro empresário José 
de Arimatéia, que tem uma 
loja de acessórios para mo-
tos no Geisel, afirmou que 
não vê a hora do Governo do 
Estado concluir as obras do 
viaduto para acabar com os 
engarrafamentos na área.

 "Para quem está sain-
do da cidade de João Pes-
soa e passa pelas obras em 
direção ao interior da capi-
tal, o trânsito está fluindo 
muito bem, uma vez que os 
motoristas passam sobre 
o viaduto, mas para quem 
vem da cidade de Campi-
na Grande a situação ainda 
não é satisfatória, porque 
na parte de baixo do via-
duto ainda funciona um 

semáforo, o que continua 
provocando engarrafamen-
tos, mas essa situação ten-
de a acabar em breve com a 
conclusão da obra", disse o 
comerciante.

Viaduto
Depois de pronta, a 

obra terá 1,75 km de exten-
são. São quase 6 km con-
tando com as extensões das 

alças e os desvios construí-
dos. O viaduto está sendo 
edificado em concreto ar-
mado, com quatro alças e 
trevo. O projeto foi aprova-
do pelo Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), em Bra-
sília. O Viaduto do Geisel é 
executado pela Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 

(Suplan) e está com 65% da 
obra concluída. 

Entenda as mudanças
- Quem trafegar na BR-

230 sentido Campina Gran-
de, quando chegar nas 
proximidades do posto 
Pichilau (perto do Ronal-
dão) vai passar por cima do 
viaduto (parte nova da BR 
que foi liberada), seguir até 

a Energisa e pegar a alça à 
esquerda para retornar à 
rodovia.

- Quem trafegar na BR-
230 no sentido UFPB, nas 
imediações do Centro de 
Eventos e Exposições (Par-
que de Exposição) vai pegar 
um novo acesso à direita, 
passar em frente à Central 
de Polícia até o Carajás, e, 
nessas imediações, seguir 

pelo acesso à esquerda, re-
tornando à rodovia.

- Quem trafegar na 
direção Cristo Redentor/
Ernesto Geisel, ou Ernesto 
Geisel/Cristo Redentor, os 
acessos diretos aos bairros 
estão interligados pelos 
trechos que foram libera-
dos, passando debaixo da 
estrutura principal do via-
duto.

O governador Ricardo 
Coutinho visitou, no sábado 
(23), as obras do Viaduto do 
Geisel, em João Pessoa, e veri-
ficou de perto as modificações 
ocorridas no trânsito daquela 
área após a liberação de parte 
da obra. A vice-governadora 
Lígia Feliciano, o deputado 
federal Damião Feliciano e os 
deputados estaduais Gervásio 
Maia Filho, Hervázio Bezerra 
e Edmilson Soares acompa-
nharam a visita.

Na ocasião, Ricardo enfa-
tizou que o Viaduto do Geisel 
recebe um investimento de 
R$ 38,9 milhões e representa 
a maior obra de mobilidade 
urbana da Paraíba. “No início 
da década de 80, João Pessoa 
começou a descobrir a Zona 
Sul e a cidade começou a cres-
cer para este lado, cortada por 
uma rodovia federal, e duran-
te todos estes anos tivemos a 
presença de apenas semáfo-
ro para organizar o tráfego. 
Então resolvemos fazer esta 
obra grandiosa, que vai aca-
bar com os problemas de trân-
sito por aqui. Hoje abrimos a 
parte de cima do viaduto para 
poder trabalhar as alças que 
ficam do lado do Geisel. O 
ritmo de trabalho está muito 
bom e queremos até setem-
bro inaugurar a obra. Para os 
moradores e para quem passa 

por esta região este viaduto 
é a redenção de um proble-
ma que parecia interminável. 
Com abertura dessa primeira 
etapa já percebi que o trânsi-
to está fluindo tranquilamen-
te”, observou.

O governador ainda lem-
brou de outras obras de mo-
bilidade urbana feitas pelo 
Governo do Estado e comen-
tou: “Estamos fazendo a Pe-
rimetral Sul, que é uma obra 
importante de ligação da 
BR-101 ao Valentina e até a 
PB-008. O andamento está 
seguindo. Também temos a 
duplicação lá em Cruz das Ar-
mas, que deve ser concluída 
em agosto. O Trevo das Man-
gabeiras, que acabou com os 
congestionamentos naquela 
área. Em Campina Grande, 
tem a pavimentação da Ave-
nida João Suassuna, enfim, 
estas e outras obras vêm me-
lhorando a vida dos paraiba-
nos”, ressaltou.

“Mais da metade do via-
duto já está pronto, como po-
demos ver é uma intervenção 
enorme que vem para resol-
ver as dificuldades de circula-
ção de veículos na interseção 
da BR-230. A obra vai benefi-
ciar os moradores das Zonas 
Sul e Sudeste e também quem 
vem de outras cidades e passa 
diariamente por esta região”, 

Governador visita obra e verifica modificações

comentou a superintendente 
da Suplan, Simone Guimarães.

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER) 
está fazendo um trabalho de 
orientação nesta parte inicial 
de liberação do trânsito no 
Viaduto do Geisel. “Os patru-
lheiros do DRE estão ajudando 
os motoristas e motociclistas 
que estão passando pelo lo-

cal, dando informações sobre 
as modificações, juntamente 
com outros órgãos de trânsi-
to. Até o momento, a movi-
mentação está tranquila e só 
fomos parabenizados pela ini-
ciativa do Governo do Estado 
em fazer esta obra”, pontuou 
o diretor de operações do 
DER, Hélio Cunha Lima.

“Para mim esta é a obra 

mais esperada deste Governo, 
porque desde a década de 80 
que passo por aqui diariamen-
te. Agora, com o Viaduto do 
Geisel ficando pronto, os con-
gestionamentos vão acabar. 
Isso vai facilitar muito pra eu 
chegar cedo no meu trabalho 
e em outros compromissos”, 
comemorou o morador do 
Geisel, Noilton Ferreira.

Ricardo viu de perto as mudanças e lembrou que o viaduto representa a maior obra de mobilidade urbana da Paraíba 

FOTOS: Francisco França/Secom-PB

Desde o último sábado, os veículos que trafegam pela BR-230 no sentido João Pessoa/Campina Grande já podem passar por cima do Viaduto do Geisel 
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Investigações resultam em mais de 
630 prisões na Grande JP e Litoral
Números correspondem às 
ações realizadas pela Polícia 
Civil no primeiro semestre 

A Polícia Civil da Pa-
raíba cumpriu, de janeiro a 
junho de 2016, um total de 
637 mandados de prisão e 
busca e apreensão na área 
da 1ª Superintendência Re-
gional (SRPC), que abran-
ge a região metropolitana 
da Capital e ainda litorais 
Sul e Norte do Estado. O 
levantamento inclui medi-
das cautelares solicitadas à 
Justiça com base em inves-
tigações policiais e que fo-
ram deferidas e executadas 
com sucesso, como prisões 
preventivas, temporárias 
e realização de buscas e 
apreensões pelas equipes 
das unidades distritais, 
especializadas e munici-
pais. Os números também 
incluem as prisões em fla-
grante. 

De acordo com o relató-
rio do semestre, a equipe da 
Delegacia Especializada de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de João 
Pessoa foi responsável pelo 
cumprimento de 124 man-
dados de prisão e de bus-
ca e apreensão, seguida da 
Delegacia de Crimes contra 
a Pessoa (Homicídios) com 
101 cumprimentos e 92 da 
Delegacia de Defraudações 
e Falsificações (DDF), que 
se destacou na prisão de 
suspeitos de estelionato na 
cidade. 

Para o titular da 1ª 
SRCP, delegado Marcos 
Paulo Vilela, os números 
ratificam os resultados da 
Polícia Civil na repressão 
qualificada à violência. “As 
equipes policiais cumprem 
os mandados de prisão e de 
busca e apreensão diaria-
mente, como resultado de 
investigações e inquéritos 
robustos e de qualidade. 
Assim, contribuímos para 
a redução de homicídios 
e planejamos e executa-
mos operações de sucesso, 
como a ‘Shalom’, no Litoral 
Norte da Paraíba, que foi 
finalizada no mês de junho 
e desarticulou dois grupos 
criminosos, prendendo 33 
pessoas ao longo de me-
ses de investigação efetiva. 
Também foram apreendi-
das armas e drogas”, frisou 
o policial, acrescentando 
que a Polícia Civil realizou 
1.422 representações ao 
Judiciário. 

Regiões integradas
A Lei Complementar 

Estadual 111/2012 dividiu 
a Paraíba em três regiões 
integradas com três supe-
rintendências de Polícia 
Civil. A 1ª SRPC integra 
sete Delegacias Seccionais, 
com sedes nas Zonas Nor-
te e Sul de João Pessoa (1ª 
e 2ª Seccionais), Cabedelo 
(3ª Seccional), Bayeux (4ª 
Seccional), Santa Rita (5ª 
Seccional), Alhandra (6ª 
Seccional) e Mamanguape 
(7ª Seccional). 

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações (DDF) de João 
Pessoa, prendeu, na tarde de on-
tem, o empresário Luis Paulo Ja-
cob de Macedo, 28 anos. Ele é 
suspeito de fazer parte de uma or-
ganização criminosa que atua em 
todo o Brasil criando sites falsos 
que vendem produtos pela inter-
net. O grupo é investigado pelas 
Polícias Civil e Federal.

O site gerenciado por Luis Pau-
lo oferecia desde eletrodomésticos 
até equipamentos eletrônicos como 
tablets e smartphones. Com as ven-
das falsas desses produtos o inves-
tigado já teria tido um lucro de 
mais de R$ 400 mil. O empresário 
do ramo de confecções foi preso no 
bairro de Brisamar, na Zona Leste 
da capital, onde funciona a empre-
sa dele. No local, a polícia deu cum-
primento a um mandado de prisão 
temporária expedido pela 2ª Vara 
Criminal de João Pessoa.

As investigações mostraram 
que foram criados cerca de três 
sites fraudulentos, usando Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) de empresas idôneas, 
que no decorrer dos levanta-
mentos aparecem como vítimas 
do suspeito. “Luis Paulo vendeu 
milhares de produtos, lesando 
pessoas de vários estados do 
País. Os valores provenientes das 
negociações foram depositados 
nas contas bancárias do suspeito 
e de outras pessoas que também 
estão sendo investigadas pela 
nossa delegacia. Todas já foram 
identificadas”, disse o delegado 
da DDF, Lucas Sá.

O grupo criminoso começou a 
ser monitorado pela Delegacia de 
Defraudações e Falsificações em 
2014. Para comprovação das práti-
cas ilegais foram decretadas medi-
das cautelares como quebra de si-
gilo bancário, telefônico e acessos 
a conexões realizadas pelos inves-

tigados em ambiente de internet. 
Com a confirmação dos crimes, as 
prisões temporárias dos suspeitos 
foram decretadas. Luis Paulo fica-
rá preso por cinco dias na carce-
ragem da Central de Polícia Civil 
no Geisel, podendo a prisão ser 
renovada por mais cinco dias ou 
convertida em prisão preventiva 
sem prazo definido.

Luís Paulo responde a mais 
dois processos criminais em trami-
tação na Comarca de João Pessoa, 
todos pelo crime de estelionato e 
um terceiro processo pelo crime 
de moeda falsa, em tramitação 
na Polícia Federal. A DDF orienta 
a população a observar sempre a 
segurança dos sites de vendas, que 
deve apresentar o endereço físico 
da empresa, CNPJ e disponibilizar 
canais de contato para o consumi-
dor, possibilitando a resolução de 
problemas e a adoção das medidas 
cabíveis judiciais e policiais em caso 
de algum descumprimento ilícito.

Acusado é preso no Brisamar
VENDAS FALSAS PELA INTERNET

FOTO: Secom-PB

Reprodução de um site falso que teria sido criado por uma organização criminosa que atua em vários estados do País 

A Polícia Militar apre-
sentou nas delegacias 43 
suspeitos de crimes de rou-
bo, tentativa de homicídio, 
porte ilegal de arma, furto, 
com mandado de prisão em 
aberto e por terem sido fla-
grados com drogas, no fim de 
semana, em um plantão que 
registrou a apreensão de 12 

armas de fogo, 14 veículos 
com queixa de roubos, 88 pe-
dras de crack, 33 papelotes 
de cocaína e 24 de maconha. 

O balanço é resultado 
das ações realizadas pela 
corporação entre as 18h 
da última sexta-feira (22) e 
23h59 de domingo (24). No 
período, foi desencadeada a 

Operação Nômade, com vá-
rias ações, abordagens e in-
cursões em locais de maior 
incidência de crimes.

As armas apreendidas no 
fim de semana foram retira-
das de circulação nas cidades 
de João Pessoa, Triunfo, Ita-
baiana, Itaporanga, Campina 
Grande, Cajazeiras, Cuité, La-

goa de Dentro e Solânea.

Detalhamento das prisões
Dos 43 suspeitos deti-

dos, 11 foram por porte ile-
gal de arma, 11 por roubo, 10 
com drogas, oito por furto, 
dois por tentativa de homicí-
dio e um por força de manda-
do de prisão.

Polícia prende 43 suspeitos de crimes
NO FIM DE SEMANA

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB) realizou, 
das 7h30 da sexta-feira (22) até 
as 5h de ontem, 229 atendimen-
tos em todo o Estado. Os números 
incluem as demandas recebidas 
através do193 e abrangem as mo-
dalidades de combate a incêndio, 
atendimento pré-hospitalar (APH) 
e busca e salvamento.

Conforme os dados da seção 
de Planejamento e Estatísticas do 
CBMPB, foram 14 ações de APH, 
46 combates a incêndios e 28 sal-
vamentos. Também houve seis ca-
sos de intervenção e emergência 
envolvendo produtos perigosos e 

25 ocorrências não classificadas.        
O maior número de atendi-

mentos foi registrado na área da 
Grande João Pessoa, com 98 ocor-
rências. Já na região do Sertão fo-
ram 72 casos, enquanto Campina 
Grande e cidades próximas tive-
ram 59 atendimentos.  Entre os 
eventos de maior gravidade, fo-
ram registradas duas mortes por 
acidente de trânsito, no último do-
mingo (24). 

A viatura de Resgate (ambu-
lância) foi acionada para atender 
as vítimas de um capotamento, na 
BR-101, após a entrada do Conde. 
Ao chegar ao local, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 
já havia chegado e confirmado a 
morte dos dois ocupantes do veí-
culo. 

Na noite do sábado (23), em 
Catolé do Rocha, uma jovem de 
22 anos também morreu após um 
acidente de trânsito na rodovia es-
tadual PB-323. Ela foi diagnostica-
da com múltiplas fraturas, após a 
moto em que estava colidir fron-
talmente com um carro. Ela foi ar-
remessada e, quando a guarnição 
chegou para realizar o socorro, 
constatou que ela já estava sem os 
sinais vitais. Ela não estaria usando 
o capacete de proteção. 

Corpo de Bombeiros atende 229 ocorrências 

O Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba 
(CBMPB) inscreve para a 
11ª edição da competição 
Bombeiro de Aço. O evento 
acontece no dia 18 de agos-
to, no Ponto de Cem Réis, 
na capital, promovido pelo 
Batalhão de Busca e Salva-
mento (BBS). A prova terá 
participantes de diversas 
unidades da corporação em 
todo o Estado, nas catego-
rias individual e por equi-
pes. Este ano, a novidade é 
que integrantes dos Corpos 
de Bombeiros dos nove es-
tados do Nordeste também 
podem se inscrever.

Conforme o coman-
dante do BBS, major Almir 
Peixoto, o Bombeiro de Aço 
é um evento tradicional do 
CBMPB. “Ele celebra o ani-
versário do Batalhão de 
Busca e Salvamento, mas 
que a cada ano proporcio-
na a confraternização de 
vários militares. É ainda 
uma oportunidade de mos-
trar à sociedade paraibana 
um pouco da capacitação 
física, técnica e profissio-
nal dos bombeiros milita-
res da Paraíba”, explicou.

Na competição, os bom-
beiros passam por provas 
que simulam situações sus-
cetíveis de acontecer no aten-
dimento de ocorrências reais. 
No total, o circuito que os 
participantes terão que cum-
prir consiste de seis etapas, 

sendo elas: subida na escada 
com mangueira, simulador 
de entrada forçada, corrida 
com zigue-zague, arrasto de 
mangueira, subida na escada 
com motosserra e resgate de 
vítima. Este ano, a novidade é 
o acréscimo da confecção de 
nós pelos participantes entre 
uma etapa e outra.

Ainda dentro da pro-
gramação do evento, será 
realizado um congresso 
técnico, no dia anterior, 
para definir as diretrizes 
da competição e orientar 
os competidores acerca das 
especificidades da prova. O 
regulamento já se encontra 
disponível no Boletim In-
terno (Bol) de número 114, 
de 18 de julho deste ano.

Inscrições
Os interessados em 

participar da prova devem 
preencher a ficha de ins-
crição disponível no Bol 
114 e no site da corpora-
ção (bombeiros.pb.gov.br), 
e enviá-la ao comando do 
BBS através de ofício do 
comandante da unidade 
à qual o militar pertence. 
Um dos pré-requisitos para 
participar é que o compe-
tidor esteja em dia com 
o Teste de Aptidão Física 
2016.1, do CBMPB, e clas-
sificado no mínimo como 
bom. As inscrições serão 
feitas até o horário do tér-
mino do congresso técnico.

CBMPB abre inscrições 
para Bombeiro de Aço

COMPETIÇÃO
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Detran inicia período de visitas 
aos veículos que serão leiloados
Leilão será realizado no 
Centro de Educação da 
PM, nesta sexta-feira

A chefe da Divisão de Edu-
cação de Trânsito do Detran-PB, 
Abimadabe Vieira, disse que no 
Dia do Motorista não tem mui-
to o que comemorar, porque 
no ano passado o País chorou 
a morte de 62 mil pessoas no 
trânsito. Ela revelou que em 
João Pessoa, o Hospital de 
Trauma atende a cada seis me-
ses cerca de 700 pessoas víti-
mas de acidentes no trânsito, 
sendo a maioria motociclistas. 
"Por este motivo, o Governo do 
Estado, através do Detran, está 
lançando uma campanha so-
bre o uso correto do capacete", 
disse Abimadabe. 

O Dia do Motorista foi 
celebrado ontem na sede do 
Detran-PB, em João Pessoa, 
e a campanha prossegue du-
rante esta semana em escolas, 
empresas e faixas de pedes-
tres. Abimadabe afirmou que 
a educação é a melhor arma 
para diminuir a violência no 
trânsito que vem ceifando vi-
das a cada dia.

O superintendente do 
Detran na Paraíba, Agamenon 
Vieira, lamentou que as esco-
las do 2º grau do País ainda 
não tenham adotado uma 
disciplina obrigatória sobre 
as leis do trânsito em sua gra-
de escolar. Segundo ele, uma 
disciplina nesse sentido para 
os jovens que estão prestes a 
tirar carteira de motorista aju-
daria a diminuir a violência no 
trânsito. 

Nesta data em que se co-
memora o Dia do Motorista, o 
Detran intensificou a campa-
nha de educação no trânsito 
de orientação aos motoristas, 
motociclistas e pedestres. Se-
gundo Agamenon Vieira, o 
objetivo é despertar na socie-
dade e nos próprios motoris-
tas o perigo das irresponsabi-
lidades que são cometidas no 
trânsito, principalmente por 
motoristas que ingerem álcool 
e insistem em dirigir, ao invés 

de solicitar um táxi.
Uma missa celebrada no 

Sindicato dos Trabalhadores 
do Detran (Sindtran), instala-
do na sede da autarquia, em 
Mangabeira, marcou o início 
das comemorações pelo Dia 
do Motorista. Ontem, também 
foi realizada uma demons-
tração de como se comportar 
diante dos obstáculos en-
contrados em vias públicas, 
a exemplo das calçadas, com 
equipamento instalado no hall 
da sede da autarquia, em Man-
gabeira. 

Na ocasião, ainda foram 
disponibilizados serviços de 
saúde, em parceria com as Fa-
culdades Maurício de Nassau 
e Unopar, além do Hospital 
Clementino Fraga, no setor de 
atendimento aos usuários.

Palestras no Trauma
Amanhã, quando se co-

memora o Dia do Motociclista, 
a equipe da Divisão de Educa-
ção de Trânsito do Detran-PB 
estará no Hospital de Trauma 
realizando palestras para os 
familiares e vítimas de aci-
dentes com motos. Segundo a 
chefe da Divisão de Educação 
de Trânsito do Detran-PB, o 
objetivo das palestras é aler-
tar e fazer com que as pessoas 
reflitam sobre a importância 
do respeito às leis, visando um 
trânsito mais seguro e menos 
violento. Durante as visitas 
aos leitos será reforçada a ne-
cessidade do uso do capacete 
e demais equipamentos de se-
gurança.

A programação alusiva 
ao Dia do Motociclista será 
desenvolvida no Hospital de 
Trauma das 8h às 12h, com o 
tema “Educação e Segurança 
no Trânsito”. Na ocasião serão 
realizadas palestras, inclusive 
com a participação do piloto 
Halley Amorim, que relatará 
sua experiência com a pilota-
gem profissional. Além disso, 
haverá visita aos leitos dos in-
ternos e apresentação do Mo-
toclube Esquadrão de Cristo.

Serão leiloados 430 veículos, sendo 324 motos, 80 carros e 22 sucatas, com lances iniciais que variam de R$ 50 a R$ 4 mil 

Jadson Falcão
Especial para A União

Começou nessa segun-
da-feira o período de visitas 
aos veículos que serão leiloa-
dos pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) na sexta-feira 
(29). O leilão vai acontecer 
a partir das 9h no Centro de 
Educação da Polícia Militar, 
que fica por trás do Detran, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. Serão leiloados 
430 veículos, sendo 324 mo-
tos, 80 carros e 22 sucatas. 
Os lances iniciais variam de 
R$50 a R$4 mil.  

Os lotes que serão arre-
matados já estão devidamen-
te organizados e sequencia-
dos no pátio do Detran-PB, 
e segundo o presidente da 
Comissão de Leilão do órgão, 
Eugênio Pacelli, é importan-
te que os interessados em 
adquirir algum veículo se 
dirijam ao local até a quin-
ta-feira (28), no horário das 
8h às 16h30, pois não serão 
permitidas visitas no dia do 
leilão.

Pacelli explicou que 
os veículos leiloados foram 
apreendidos devido a in-
frações cometidas por seus 
condutores, e salientou que 
os proprietários e agentes fi-
nanceiros foram notificados 
do leilão através do Diário 
Oficial do Estado, tendo um 
prazo de 20 dias para regu-
larizem a situação dos bens 
e retirá-los. Ainda de acordo 
com ele, o proprietário pode 
retirar o veículo até mesmo 
no dia do leilão, desde que 
apresente o comprovante 
de pagamento dos débitos. 
O não comparecimento do 
dono implicará na venda dos 
veículos em hasta pública, 
segundo estabelece o Código 
de Trânsito Brasileiro. 

O estudante de contabi-
lidade Alan Moura, 32 anos, 
passava pelo pátio do Detran e 
decidiu saber como funciona o 
leilão. Ele explicou que preten-
dia comprar um carro no ano 
que vem, mas cogita a possibi-
lidade de comprar algum dos 
que estão sendo leiloados. “Eu 
achei alguns em bom estado e 
acho que dá sim pra confiar e 
comprar”, afirmou.

Para a estudante Jéssi-
ca Soares, 25, que decidiu ir 
avaliar os lotes de motos an-

tes do leilão, algumas motos 
estão em boa situação e po-
dem ser adquiridas. “Estou 
avaliando, mas vi algumas 
que valem a pena e podem 

ser consertadas depois de 
compradas”, explicou. 

Os veículos que não fo-
rem arrematados nesta sex-
ta-feira serão leiloados nova-

mente no dia 8 de agosto, no 
mesmo local e horário. As fo-
tos e valores iniciais dos lotes 
estão disponíveis também no 
site da empresa responsável 

pelo leilão, www.arremate-
leiloes.com.br. O edital com-
pleto do leilão pode ser con-
ferido no site do Detran-PB, 
www.detranpb.gov.br.

Campanha celebra Dia 
do Motorista na capital

FESTA DAS NEVES

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O terapeuta holístico 
Rosemberg Araújo faleceu 
no último domingo (24), por 
volta das 20h30 no Hospital 
de Trauma, em João Pessoa, 
por complicações causadas 
por insuficiência renal crô-
nica. Ele foi levado primeira-
mente para a UPA de Manaí-
ra, mas, devido à gravidade 
do seu caso, foi encaminha-
do para o Hospital de Trau-
ma, onde teve uma parada 
cardiorrespiratória e veio a 
óbito. Rosemberg tinha 54 
anos e trabalhou no jornal 
A União como diagramador.

Seu irmão, Ricardo Araú-
jo, conta que Rosemberg já 
amanheceu o dia apresen-
tando sintomas como falta 
de coordenação motora e 
sem conseguir mexer partes 
do corpo. Ricardo disse que, 
no dia anterior ao falecimen-
to, ele estava conseguindo 
andar, mas já não conseguia 
movimentar as mãos. Devido 
aos sintomas e por ter con-
traído chikungunya, chegou 
a ser cogitada a hipótese de 

Morre Rosemberg Araújo, 
ex-diagramador de A União 

Programação religiosa começa amanhã 

Rosemberg estar sofrendo da 
Síndrome de Guillain-Barré.

Além do jornal A União, 
Rosemberg - que era mais co-
nhecido entre os colegas por 
Berg - também trabalhou nos 
jornais Correio da Paraíba e 
O Momento. Após sair de A 
União, Rosemberg trabalhou 
com o irmão por dez anos na 
agência publicitária Meios  
Comunicação, onde encerrou 
a carreira na área do jorna-
lismo e do design gráfico. 
Há cerca de quatro anos, Ro-
semberg se tornou terapeuta 
holístico e desenvolveu uma 

técnica terapêutica chamada 
taporritimia, que, a partir de 
instrumentos percussivos, 
buscava transpor um rela-
xamento tanto para o corpo 
quanto para a alma.

“Ele era muito querido 
pelos seus colegas. Sempre 
foi muito dedicado no que fa-
zia como diagramador e era 
reconhecido como um ótimo 
profissional”, contou Ricardo 
Araújo sobre o seu irmão. O 
velório aconteceu ontem no 
Cemitério Parque das Acá-
cias, onde ocorreu o sepulta-
mento, por volta das 16h30.

Velório e sepultamento foram realizados no Parque das Acácias 

Solenidades 
marcam os 86 
anos da morte 
de João Pessoa 

O Governo do Estado re-
aliza hoje uma série de soleni-
dades para lembrar os 86 anos 
da morte do presidente João 
Pessoa. Além de uma missa 
em ação de graças, haverá ato 
solene na Praça João Pessoa e 
visita ao mausoléu, no Palácio 
da Redenção.

A programação terá iní-
cio às 9h com uma celebração 
eucarística, na Igreja Nossa Se-
nhora da Misericórdia, no Cen-
tro. Em seguida, às 10h30, na 
Praça João Pessoa, haverá uma 
Solenidade Cívica. As homena-
gens se encerrarão às 11h, com 
visita ao mausoléu, nos jardins 
do Palácio da Redenção. 

João Pessoa Cavalcanti de 
Albuquerque nasceu na cidade 
de Umbuzeiro, Cariri paraiba-
no, em 24 de janeiro de 1878. 
Morreu em 26 de julho de 
1930, no Recife (PE). Sobrinho 
do ex-presidente da República, 
Epitácio Pessoa, ele governou a 
Paraíba de 22 outubro 1928 a 
26 de julho de 1930. Em 1924, 
teve o nome lembrado para o 
Governo da Paraíba e foi eleito 
presidente da Paraíba no dia 
22 de junho de 1928.

Davison Eliziario
Especial para A União

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Com o tema: “Maria, Fi-
lha e Mãe da Misericórdia”, a 
Arquidiocese da Paraíba inicia 
amanhã a programação reli-
giosa da 431ª Festa de Nossa 
Senhora das Neves, em João 
Pessoa. A programação será 
realizada até o dia 5 de agosto 
na Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, no Centro.

Este ano tem uma mu-
dança importante no encer-
ramento: agora, a missa da 
tarde será antes da procissão, 

e não depois, como acontecia 
nos últimos anos. O motivo 
da mudança foi oferecer mais 
comodidade aos milhares de 
fiéis que participam do encer-
ramento da festa da padroeira.

 A decisão de antecipar a 
missa foi tomada, em comum 
acordo, entre o administrador 
apostólico da Arquidiocese da 
Paraíba, dom Genival Saraiva 
de França, e o pároco de Nossa 
Senhora das Neves, Côn. Rui da 
Silva Braga. “Era cansativo fa-
zer a caminhada a pé e depois 
parar para assistir à missa. E 
com essa decisão acreditamos 

que será mais agradável para 
os fiéis”, explica o padre Rui da 
Silva Braga.

Programação
Abertura será amanhã, 

às 19h,  com hasteamento dos 
pavilhões, seguido por cele-
bração eucarística e novena, 
que acontece todas as noites,  
com exceção do último dia, 5 
de agosto. 

No domingo, dia 31 de 
julho, as atividades come-
çam às 6h, com celebração 
eucarística. Às 9h, haverá 
celebração eucarística com 

primeira eucaristia.
Na sexta-feira, 5 de agos-

to, dia de encerramento da 
Festa das Neves, haverá cor-
tejo dos celebrantes, às 8h30, 
saindo do Mosteiro de São 
Bento até a Catedral.

Às 9h terá solene conce-
lebração eucarística, presidida 
pelo administrador apostólico 
da Arquidiocese, dom Geni-
val Saraiva de França. Às 14h, 
recitação do Santo Terço. E às 
15h, será a vez da Santa Missa 
de encerramento, seguida de 
procissão, celebrada por dom 
Genival Saraiva de França.

FoTo: Ortilo Antônio

FoTo: Marcos Russo
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Mesmo com a greve, superintendente 
do HU diz que serviços funcionam
Os servidores decidiram 
paralisar as atividades por 
tempo indeterminado

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com 

O superintendente do 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW), em João 
Pessoa, Arnaldo Medeiros, 
garantiu ontem que os seto-
res paralisados com a greve 
dos servidores da Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh), o atendi-
mento na unidade de saúde 
continua sendo realizado. Os 
servidores decidiram parali-
sar as atividades por tempo 
indeterminado na quinta-
feira (21), acompanhando o 
movimento nacional decidi-
do no último dia 18.

“Os serviços continuam 
sendo realizados porque 
houve uma determinação 
do Tribunal Superior do 
Trabalho de que a greve de-
veria acontecer garantindo 
no mínimo 75% dos ser-
viços. São 870 servidores, 
portando esse percentual 
determinado pelo TST está 
sendo mantido e os servi-
ços continuam funcionan-
do”, informou. Conforme 
o presidente do Sindicato 
Estadual dos Trabalhado-
res de Empresas Públicas 
de Serviços Hospitalares 
(Sindserh), Adriano Furta-
do, até a amanhã de ontem 
a paralisação atingia 217 
servidores.

Apesar da redução no 
número de servidores nos 
serviços, ele garantiu que 
está sendo mantido o per-
centual exigido pela legisla-
ção na urgência, emergên-
cia e UTI, “nós iniciamos o 
movimento que é de âmbito 
nacional, obedecendo todos 
os critérios de acordo com 
a liminar do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, mantendo 
75% dos trabalhadores ati-
vos nas consultas e a parte 
administrativa do hospital 
foi suspensa”. De acordo 
com o Sindserh, os servido-
res pedem o cumprimento 
da data-base; respeito aos 
limites de carga horária; 
implantação de progres-
são por titulação; reconhe-
cimento dos empregados 
junto ao ensino e pesquisa 
nas unidades hospitalares; 
entre outras melhorias.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal do PRP – Partido Republicano Progressista, de Campina 

Grande-PB, através da sua Presidenta, adiante assinada, nos termos do que lhe 
faculta o Estatuto Partidário, vem convocar os membros da Comissão Provisória 
Municipal de Campina Grande, com direito a voto, para participarem da Convenção 
Municipal que será realizada no dia 04 de Agosto de 2016, na Dubai Recepções, 
localizada na Rua Janúncio Ferreira, 469 – Centro – Campina Grande-PB, das 09:00 
às 17:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte :  

ORDEM DO DIA                                                                  
a) Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcionais;
b) Denominação das Coligações;
c) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
d) Sorteio de números dos candidatos e
e) Outros assuntos.

Campina Grande-PB, 25 de Julho de 2016.
MARIA DA LUZ SILVA

Pres.Com.Municipal de Campina Grande-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal do PRP – Partido Republicano Progressista, de João 

Pessoa-PB, através do seu Presidente, adiante assinado, nos termos do que lhe 
faculta o Estatuto Partidário, vem convocar os membros da Comissão Provisória 
Municipal de João Pessoa, com direito a voto, para participarem da Convenção 
Municipal que será realizada no dia 04 de Agosto de 2016, no Esporte Clube Cabo 
Branco, em João Pessoa-PB,  das 18h00m às 00h00m, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte :  

ORDEM DO DIA                                                                                                
a) Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcionais;
b) Denominação das Coligações;
c) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
d) Sorteio dos números dos candidatos e
e) Outros assuntos.

João Pessoa-PB, 25 de Julho de 2016.
FLÁVIO LUÍS DE MENEZES    

Pres.Com.Municipal PRP

O TST disse 
que a greve 
poderia
acontecer 
garantindo no 
mínimo 75% 
dos serviços

A polícia japonesa 
informou ontem (25) 
(terça-feira no Japão) 
que pelo menos 15 pes-
soas foram mortas e 
mais de 45 ficaram feri-
das em um ataque com 
faca em um centro para 
pessoas com deficiência 
na cidade de Sagamiha-

ra, a oeste de Tóquio.
O suspeito de execu-

tar o ataque é um rapaz 
de cerca de 20 anos, que 
entrou no prédio duran-
te a madrugada, por vol-
ta das 2h30. Investigado-
res disseram que ele se 
entregou à polícia pouco 
depois do ataque.

Ataque com faca no 
Japão deixa 15 mortos

TERRORISMO

A Dengvaxia, primeira 
vacina contra a dengue dis-
ponível no Brasil, vai custar 
de R$ 132,76 a R$ 138,53, 
segundo anunciou a Agência 
Nacional de Vigilância San-
itária (Anvisa), nessa segun-
da-feira (25).

A partir de agora, ela 
poderá ser comprada por 
hospitais e clínicas particu-
lares. O consumidor, no en-
tanto, deverá desembolsar 
um valor adicional, que varia 
em cada estabelecimento, 

pela aplicação do produto, 
como explica a agência. A pe-
quena variação de preço se 
deve a diferenças de alíquotas 
de imposto em cada Estado.

De acordo com o 
Ministério da Saúde, ain-
da não há uma previsão 
de compra para o Sistema 
Único de Saúde. Serão fei-
tos estudos de custo para a 
distribuição nacional e, caso 
seja viável, a vacina poderá 
ser distribuída de graça 
aos pacientes. O Estado do 

Paraná, no entanto, já anun-
ciou que deverá comprar 
500 mil doses da vacina.

A Dengvaxia é pro-
duzida pelo laboratório 
francês Sanofi Pasteur e é 
uma imunização recombi-
nante tetravalente, para os 
quatro sorotipos existentes 
da doença. Ela poderá ser 
aplicada em pacientes de 9 
anos a 45 anos, que deverão 
tomar três doses subcu-
tâneas com intervalo de seis 
meses entre elas.

O presidente do Comitê 
Olímpico Argentino (COA), 
Gerardo Werthein, disse nes-
sa segunda-feira (25) que a 
entidade reservou alojamento 
fora da Vila Olímpica do Rio de 
Janeiro para parte de sua dele-
gação, devido a problemas de 
acabamento nas instalações 
de dois dos cinco andares do 
complexo destinado à equipe.

Segundo Werthein, os 
problemas “têm a ver basica-

mente com encanamento e 
eletricidade”.

Ele disse ainda que, para 
tomar precauções e garantir 
o cuidado dos atletas argenti-
nos, o COA decidiu reforçar a 
equipe com a contratação de 
veículos e motoristas adicio-
nais, que serão usados para 
transportar os funcionários e 
técnicos da delegação que fi-
carão hospedados em hotéis 
até a Vila Olímpica.

No domingo (24), o Co-
mitê Olímpico da Austrália 
disse que a Vila Olímpica não 
era segura nem estava pronta 
para o evento que começa no 
próximo dia 5 de agosto, quali-
ficando o lugar como “inabitá-
vel”. As delegações de Estados 
Unidos, da Itália e da Holanda 
decidiram contratar trabalha-
dores terceirizados para fazer 
serviços de acabamento em 
seus apartamentos. 

Primeira vacina contra a dengue 
poderá ser vendida no Brasil

Argentina reserva hotéis para 
parte de sua delegação no Rio

pOR aTé R$ 138,53

pROblEMaS na vIla OlíMpIca

Apesar da redução no número de servidores, a superintendência do HU garantiu que está sendo mantido o percentual mínimo de funcionários exigido pela legislação

FOTO: Ortilo Antônio

Cumprindo acordo cos-
turado com senadores, o pre-
sidente interino Michel Te-
mer vetou a liberação total de 
capital estrangeiro para par-
ticipar de companhias aéreas 
brasileiras. O dispositivo ve-
tado consta em lei sanciona-
da nessa segunda-feira (25) 
por Temer que trata de modi-
ficações no setor aéreo como 
a reestruturação dos débitos 
da Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) com a União.

A nova legislação pro-
vém de uma medida provi-
sória enviada em março pela 
presidente afastada Dilma 
Rousseff, que ampliava de 
20% para 49% a permissão 
de participação de capital 

estrangeiro nas empresas de 
aviação civil do País. Durante 
tramitação do texto na Câma-
ra, o governo Temer atuou 
para expandir o percentual 
para 100%.

Porém, diante da resis-
tência de senadores, que de-
sejam estudar mais o assunto 
por se tratar de uma questão 
complexa, os governistas se 
comprometeram em vetar 
este aumento.

De acordo com o Palácio 
do Planalto, os demais trechos 
da matéria foram sanciona-
dos integralmente por Temer. 
Aprovada no Senado no fim 
de junho, a medida provisória 
também institui a cobrança de 
tarifa adicional do passageiro 
que fizer conexão.

Vetado 100% de capital 
estrangeiro nas companhias

EMpRESaS aéREaS

FOTO: Kyodo/via Reuters

Policiais são vistos em frente ao centro Tsukui Yamayuri-en



A edição de julho do projeto Café 
em Verso e Prosa que acontece 
hoje, a partir das 20h, no Café 
Empório, localizado em João 
Pessoa, tem algo bem diferente. 
Desta vez não é um tema, mas, 
isto sim, uma causa, pois o já 
tradicional evento vai receber a 

Liga Canábica Paraíba para realizar um sarau 
em defesa do uso medicinal da planta cannabis 
e do qual estarão participando os poetas Lau 
Siqueira e Antônio Mariano; as atrizes Suzy 
Lopes e Bárbara Santos; os atores Jorge Feliz e 
Flávio Lira e, ainda, as cantoras Gabriella Grisi 
e Soraia Bandeira, acompanhada por seu filho, 
o violonista Ian Bandeira. A entrada é gratuita 
para o público. 

“Acho que, realmente, a sociedade - e 
principalmente os artistas - precisam apoiar 
essa importante iniciativa, se solidarizando 
por uma luta que defende o uso medicinal da 
cannabis, que já vem mostrando resultados 
extremamente positivos em pacientes e por 
isso estou me engajando nessa causa”, disse 
para o jornal A União o poeta Antônio Maria-
no. A propósito, os artistas convidados e que 
confirmaram participação tiveram liberdade 
de preparar a performance que achasse mais 
interessante para apresentação no evento, cujo 
tema é “Nossa causa em verso e prosa!”. 

A ideia de realizar uma edição do sa-
rau dedicada ao uso medicinal da cannabis 
surgiu no último mês de maio, quando a atriz 
Suzy Lopes compareceu a um evento da Liga 
Canábica Paraíba - uma associação sem fins 
lucrativos, criada a partir da luta dos pais e 
familiares de crianças com epilepsia de difícil 
controle pelo acesso aos derivados - realizado 
no Espaço Cultural, em João Pessoa. “Ficamos 
muito contentes com essa iniciativa da atriz 
Suzy Lopes, que nos convidou para realizar 
o sarau”, confessou para A União a vice- pre-
sidente da instituição, a funcionária pública 
Sheila Geriz, mãe do garoto chamado Pedro, de 
6 anos de idade, que já utiliza o medicamento 
para tratar de uma síndrome epiléptica Len-
nox Gastaut. “Meu filho costumava ter cerca 
de 30 convulsões por dia e caiu para de quatro 
a cinco, só que, nos últimos dois dias, ele não 
teve nenhuma”, garantiu ela.

“A realização do sarau será uma forma 
diferente de abordar o uso medicinal da canna-
bis, mais lúdica e descontraída”, comentou, ain-
da, Sheila Geriz, acrescentando que, na Paraíba, 
cerca de 30 famílias de João Pessoa, Campina 
Grande e Guarabira possuem parentes que 
a usam com tal finalidade. Ela disse que, no 
momento, a Liga Canábica está em processo de 
instalação, cuidando de algumas providências, 
a exemplo do cadastramento de associados, 
até para que se tenha a quantidade precisa de 
quantos utilizam e precisam desse medica-
mento para combater doenças como Mal de 
Alzheimer, câncer, epilepsia, dores crônicas e 
diabetes. 

A propósito, a Liga Canábica da Paraíba 
objetiva contribuir para a construção de uma 
Política Nacional de Cannabis Medicinal, cujo 
fundamento seja a inclusão social e o respeito 
aos direitos dos pacientes usuários de can-
nabis medicinal e seus responsáveis; garanta 
acesso universalizado e qualificado às diversas 
variedades de cannabis ssp e a todos os pro-
dutos delas derivados; promova uma cultura 
de acolhimento e superação dos preconceitos 
e discriminações em relação ao uso medicinal 

Galeria Vermelho reúne 
obras críticas ao atual 
momento político
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Sitônio Pinto reflete 
sobre a história das 
guerras na humanidade
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Mostra retrata a capital 
através de imagens que 
fazem parte da história
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Arte por uma causa
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A atriz Suzy Lopes 
(destaque) é a 

apresentadora do evento, 
que terá participação do 

escritor Antônio Mariano, 
da atriz Bárbara Santos, do 
poeta Lau Siqueira, do ator 

Flávio Lira e do violonista 
Ian Bandeira 

Edição do projeto Café em Verso e Prosa que se realiza hoje,
em João Pessoa, é em defesa do uso medicinal da cannabis

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

dessa planta; garanta a autonomia dos usuá-
rios e/ou responsáveis e sua participação ativa 
nas questões relacionadas ao uso medicinal da 
cannabis e, principalmente, aos seus tratamen-
tos ou das pessoas das quais são responsáveis. 

A instituição também luta por uma 
Política Pública Nacional de Cannabis 
Medicinal, baseada em diversas diretrizes 
e propostas, sendo algumas as seguintes: 
regulamentação imediata do uso medicinal 
da cannabis, de modo a atender ao que já 
está previsto na Lei 11.343/06, no Decreto 
5.912/06 e legislações correlatas; criação 
de uma linha de fomento permanente a 
estudos e pesquisas, para universidades e 
institutos de pesquisas, que contemple o 
uso medicinal da cannabis em suas várias 
formas; criação e estruturação de uma 
rede nacional de laboratórios credenciados 
e equipados para apoiar as pesquisas e 
monitorar a composição e a qualidade dos 
produtos medicinais derivados da cannabis 
ssp, para que haja a garantia da qualidade e 
eficácia terapêutica e, ainda, a promoção de 
estudos e pesquisas agronômicas com plan-
tas cannabis ssp de diversas variedades, no 
intuito de que cruzamentos ou intervenções 
necessárias sejam feitos para melhorar a 

genética e potencializar os efeitos terapêu-
ticos de cada variedade. 

Pacientes e responsáveis de pacientes 
portadores de enfermidades que possam ser 
tratados com cannabis medicinal podem se 
associar à Liga, assim como profissionais e 
estudantes das diversas áreas, militantes de 
causas humanitárias, ativistas dos direitos 
humanos, religiosos, entre outros cidadãos 
que acreditam e defendem o uso medicinal da 
cannabis e, também, pesquisadores e profissio-
nais da saúde que acreditam no uso medicinal 
da cannabis a esperança para a cura ou o alívio 
dos sintomas de diversas enfermidades e de-
sejem contribuir para o avanço nas pesquisas 
com essa planta.



 

Já era tempo da humanidade criar 
vergonha e abolir soluções violentas 
para seus conflitos. Guerras, revoltas, 
revoluções, golpes, intentonas, quar-
teladas, já deviam ter sido riscadas do 
cardápio histórico como soluções para 
os problemas que sempre surgirão no 
caminho do homem. Ainda ontem foi a 
Guerra do Vietnam – a guerra da minha 
geração – para a qual o Brasil teve a sor-
te de não se engajar, mas que bem deve 
ter sido chamado pelo cacique Tio Sam. 

O velho cacique gosta de guerras, 
entrou em quase todas da história 
da humanidade. Desde a guerra da 
conquista a América a 
seus legítimos pro-
prietários, os povos 
índios. Gente que che-
gou ao território do 
crepúsculo pela trilha 
da paz, antes de qual-
quer outro povo, sem 
guerra, atravessando 
o oceano e o tempo. O 
Estreito de Bering foi 
palmilhado pé a pé, 
ponte de gelo sobre 
o frio e duro mar, de 
um lado Atlântico, do 
outro, Pacífico. 

Os ameríndios 
não conquistaram a 
América a ninguém. 
Apenas chegaram 
com seus pés descal-
ços sobre a paisagem. Alguns tinham 
mocassins, como algonquins, sioux, 
cheyennes, dos territórios do norte; 
outros calçavam sandálias, como os 
tarairiús do Nordeste Brasileiro. Mas a 
planta dos pés, que primeiro pisaram 
o chão antigo dos futuros países, não 
foi documento de posse bastante para 
garantir a permanência pacífica desses 
povos no território de seus filhos.

O Banco do Brasil terá que pagar uma multa iné-
dita de R$ 600 mil, a ser depositada no Fundo do Am-
paro ao Trabalhador (FAT), por dano moral coletivo. A 
instituição foi condenada pelo TST por não ter investi-
gado denúncias de assédio moral em dependências do 
banco em todo o País, entre elas, a retirada de comis-
sões e discriminação a portadores do vírus HIV.

A ação, proposta pelo Ministério Público do 
Trabalho começou quando o órgão recebeu denúncia 
sobre o comportamento de uma gerente. Na apuração, 
verificou que o problema acontecia em várias unida-
des do banco, e que a direção não adotava as medidas 
disciplinares necessárias para impedir o assédio 
moral. Segundo a denúncia, alguns procedimentos de 
gerentes e funcionários com cargos de chefia demons-
tram assédio: retaliação a grevistas; perda de comis-
sões por ação judicial; empregado portador de HIV em 
isolamento; interferência na licença-maternidade, dias 
após o parto.

Na contestação e no recurso, o BB disse que os 
casos de assédio moral eram pontuais e que não era 
omisso na apuração. Na sustentação junto ao TST, 
informou que os problemas ocorreram em 2005 e 
que “já adotou diversas iniciativas para coibir práticas 
que configurem assédio moral”. Os ministros do TST 
(acórdão da 1ª Turma) confirmaram a aplicação da 
multa, já aplicada pelo TRT da 10ª Região (DF/TO). A 
corte superior não aceitou o agravo apresentado pelo 
BB contra a punição. O presidente da Turma do TST 
ministro Lélio Bentes destacou que “uma empresa 
de grande porte tem que manter o controle de seus 
funcionários, principalmente dos que exercem cargos 
diretivos”.

Casos
No julgamento, um ministro contou o caso de 

uma funcionária de 22 anos que, após sofrer assédio 
sexual de seu chefe, passou a ir trabalhar com a mãe. 
Ela disse que, como não correspondeu ao assédio, 
chegou a ser dispensada. Depois foi reintegrada, mas 
padecendo de abalo psíquico. Outro caso foi o do ge-
rente de uma agência no Espírito Santo que dizia aos 
subordinados que possuía uma espingarda, que “não 
errava um tiro” e que “estava com vontade de matar 
uma pessoa”. No recurso foram apresentados dados de 
oito processos trabalhistas de diversas regiões do País 
contra o BB em que foi comprovado o assédio moral. 
Realmente não se pode conceber atitudes como essas 
dos gestores de uma instituição tão importante para o 
País como o Banco do Brasil.

Superendividamento do consumidor
No ano passado foi publicado pela Editora Revista 

dos Tribunais interessante e importante livro: Supe-
rendividamento do consumidor - Mínimo existen-
cial - Casos concretos (autora: Karen Rick Danilevicz 
Bertoncello - ISBN: 978-85-203-6568-7 - R$ 41,40). A 
obra da professora doutora Karen Rick Danilevicz Ber-
toncello é fruto de premiação de sua tese de doutora-
do e foi a vencedora do “Prêmio Ada Pellegrini Grino-
ver”, realizado por ocasião do XIII Congresso Brasileiro 
de Direito do Consumidor, em maio de 2016, no Hotel 
Bourbon, em Foz do Iguaçu (PR).

Superendividamento do consumidor constitui um 
dos principais problemas do mercado de consumo con-
temporâneo, em face do estímulo e da extrema facilida-
de de acesso ao crédito, o que não ocorria até algumas 
décadas atrás. Com isso, um número crescente de 
consumidores, especialmente leigos e de boa-fé, é colo-
cado em posição de impossibilidade global de pagar as 
suas dívidas atuais e futuras, mesmo sem inclusão dos 
débitos de natureza fiscal, alimentar ou decorrentes de 
delitos, que não são considerados para esse efeito. 

Anayde Beiriz -XIII
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Cronicartigo

Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de julho de 2016

Observatório da Imprensa

Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Assédio moral e sexual

Depois das providências adotadas no Recife, em casos 
de tragédia, o corpo de João Pessoa foi velado na Catedral de 
Nossa Senhora das Neves, na Paraíba, por três dias seguidos.  
No dia 31de julho o esquife com o presidente fora levado de 
trem, ao Porto de Cabedelo e embarcado para uma viagem 
de 7 dias, no navio Rodrigues Alves, do Lloyd Brasileiro, com 
destino ao Rio de Janeiro, onde seria sepultado. 

 Os amigos aliancistas queriam que o transporte do 
ataúde se desse de avião, porém, foram dissuadidos da 
viagem aérea, porque no início de agosto o presidente 
da República, eleito, ainda, estaria nos exterior, em visita 
oficial. Marcado o desembarque de Júlio Prestes do pa-
quete Almirante Jaceguai, também do Lloyd, para o dia 5 
de agosto, o paulista passaria pelo desconforto de assistir 
aos funerais de seu inimigo político e um dos responsáveis 
com Washington Luís pela “guerra” de Princesa, com o for-
necimento de material bélico para alimentar o fratricídio. 

Dando guarda ao ataúde, embarcou, no Porto de Cabe-
delo, uma caravana de paraibanos, que a cada ancoradou-
ro o séquito foi aumentando.  Ao fundear o barco no Rio 
de Janeiro, a recepção coube ao jornalista e membro da 
Aliança Liberal, Barbosa Lima Sobrinho, como represen-
tante da Associação Brasileira de Imprensa. Sua oração 
ditada na hora e transcrita no jornal do Brasil de 7 de 
agosto de 1930. Destaquei um trecho que reproduzo: 

“Brasileiros: Nenhuma caravana política de tantas 
que percorrem o Brasil, na campanha da Aliança Libe-
ral, pôde fazer mais pela causa, do que esse funeral vem 
conseguindo.  João Pessoa vivo foi o verdadeiro articula-
dor do movimento revolucionário. O chefe do Estado da 
Paraíba chega ao Rio exterminado pela política miserável 
que o poder central estimula no Norte do Brasil, desde 
que o presidente João Pessoa praticou o crime sem quali-
ficativas de não aceitar a candidatura de Júlio Prestes. Já, 
então, o passageiro Júlio Prestes regressa à capital da Re-
pública depois de uma excursão aos Estados Unidos e à 
Europa, onde, se não aliviou a sorte do café foi vitorioso 
no que diz respeito a jantares, almoços, piquenique e ou-
tras festas pantagruélicas. O senhor Júlio Prestas chegou 
palmilhando as ruas da cidade, com seus próprios pés, 
mas chegou morto.  Dentro de uma urna de madeira está 
João Pessoa e um grande coração que palpita. O governa-
dor da Paraíba chega ao Rio vivo como nunca. ”

Depois das cerimônias religiosas e cívicas, o ataúde 
foi depositado no túmulo na avenida principal do cemi-
tério São João Batista. Os amigos e admiradores de João 

Pessoa se encarregaram de fazer dele um monumento de 
visitação e apreço ao mártir paraibano.

 O ideal revolucionário que havia enfraquecido, re-
nasceu nos corações.  Na Paraíba não foi diferente. Dona 
Antonina trocou a pensão familiar que dirigia na Rua Ge-
neral Osório, por um local menos policiado. Na Rua Maciel 
Pinheiro montou uma boate, onde poderia receber ho-
mens para as confabulações, sem despertar  suspeitas. As 
más línguas diziam que a casa de tolerância  fora doação 
do diretor do Saneamento o solteiro e ricaço Antenor Na-
varro, um dos elementos mais ligados ao presidente João 
Pessoa.  No seu currículo cabe a informação de ter gover-
nado a Paraíba, de 1930/32, quando morreu no desastre 
de aviação no litoral de Salvador, na Bahia.

Pouco se sabe da atuação de dona Antonina na Re-
volução de 1930. Muito discreta levou para o além  o que 
sabia, desde que havia rumores de que as fardas dos assal-
tantes ao quartel do 22º Batalhão de Caçadores, estiveram 
escondidas por muitos dias debaixo de sua cama. Indaga-
da ela saia pela tangente. 

Enquanto a Paraíba ansiosa aguardava o desfecho 
do movimento que impediria a posse de Júlio Prestes em 
substituição a Washington Luis Pereira de Souza, enviava 
José Américo ao Rio de Janeiro para obter informações 
precisas. No regresso a informação foi desalentadora. A 
data foi mudada duas vezes.

 Juarez Távora foragido da Justiça se abrigava no po-
rão da casa de Mirocem Navarro, em Tambiá, bairro nobre 
da capital já batizada de João Pessoa. 

A terceira data fora 3 de outubro.  Na tarde daquele 
dia Juarez fora ao Recife para levantar os adeptos das 
sonhadas mudanças. Passou em casa de José Américo 
e entregou a sua esposa Alice, um documento que fazia 
dele Interventor da Paraíba, se consagrada a vitória da 
revolução. Esse documento extraviado sem má fé, consta 
do livro – José Américo – O escritor e o homem público 
(pag. 230/234.)

No livro O Ano do Nego está bem explicitado o que 
fora a noite do assalto ao Quartel do 22º Batalhão de 
Caçadores. Lamentável é que houve a morte do general 
Lavanére, um militar íntegro, sem cor política partidá-
ria, surpreendido sem motivo pela morte. Se não fora o 
incidente a Paraíba teria feito bonito e com toda certeza 
João Pessoa que era infenso a luta armada estaria muito 
feliz com a vitória da Aliança Liberal naquele 3 de outu-
bro de 1930. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

O homem branco chegou depois, 
por cima dos mares, com seus navios 

de vento. Aprendeu 
com o homem amare-
lo a gerenciar a força 
do vento prisioneiro 
de seus mastros. 
Como quem faz pri-
sioneiro um moinho, 
como se aprisiona a 
pequena torrente para 
rodar um monjolo. A 
escravidão teve sua 
vítima primeira na 
natureza. Mas não foi 
o bastante. Houve a 
tração dos animais, 
também usados para 
sela. Novamente o 
amarelo forneceu o 
estribo para apoio do 
montador.

O mesmo ama-
relo que ensinou ao homem bruto a 
mágica da pólvora, onde dormiam os 
deuses da guerra. E com a força do 
vento, dos rios, da pólvora, do ani-
mal escravo, e do escravo humano, 
o homem conquistou os espaços e 
submeteu até seu irmão. Não apenas 
a América, mas as terras do mundo, 
as pessoas do mundo. O planeta Terra 
foi feito prisioneiro, agrilhoado em 

navios negreiros, em senzalas 
negreiras.

Um dia, o homem viu que 
a força do seu vizinho podia 
ser aproveitada a seu serviço, 
escrava de suas plantações, de 
suas pedreiras, a custo zero. 
Nascia “o trabalhador sem 
direitos”, de que fala Leroy 
Jones. Era o escravo, como um 
boi de tração, como animal de 
sela. Mas, para tanto, era pre-
ciso a guerra. Para se tomar e 
domar a força, a vítima tinha 

de ser submetida como um elefante 
cativo, dito domesticado. Pois o homem 
domou até os paquidermes, até as 
orcas, baleias bravas.

Mas o filho de Caim submeteu a 
História a seus caprichos. Se as guer-
ras foram poucas para sua aventura, 
foi criado o equipamento do golpe, da 
guerra civil, a convulsão íntima dos po-
vos. Ontem estalou o golpe turco, com 
a morte de centenas de pessoas – entes 
que trabalhavam, estudavam, oravam e 
até dançavam. Cantavam suas canções 
de trabalho e de ninar: “summertime, 
and the livin’ is easy, / Fish are jumpin’ 
and the cotton is high…”

Sim, “thecotonis high”, e foi preciso 
o braço escravo para colhê-lo, como foi 
para plantá-lo, na terra conquistada ao 
irmão índio. Foi preciso a Guerra  dos 
Quilombolas para libertar o homem do 
homem. Como foi preciso a Guerra do 
Sertão, ou Guerra dos Bárbaros, para 
resistir ao branco invasor. Como foram 
desnecessárias as Guerras de Todos os 
Povos, ditas primeira e segunda mun-
diais, mais todas as guerra acessórias, 
como se não fazer fosse mais difícil de 
que fazê-las.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

O Estreito 
de Bering foi 
palmilhado pé a 
pé, ponte de gelo 
sobre o frio e 
duro mar, de um 
lado Atlântico, do 
outro, Pacífico

FOTOS: Reprodução/Internet
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Mostra

Autor desmonta 
o “jeitinho brasileiro”

Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Depois de 
realizar uma 
investigação 
sobre as ideolo-
gias de esquer-
da no Brasil 
no best-seller 
Esquerda caviar, 
o economista 
Rodrigo Cons-
tantino volta 
suas análises a 
um mito da cul-
tura nacional: o 
conhecido “jeiti-
nho brasileiro”. 
Em Brasileiro é 
otário? (280 pá-
ginas, R$ 42,90), 
que chega às livrarias no fim deste mês, pela 
Record, ele pretende mostrar que esta caracterís-
tica tipicamente brasileira – muitas vezes descrita 
como jogo de cintura ou malandragem – não deve 
ser motivo de orgulho. E é, na verdade, segundo 
ele, em muito responsável pelo atraso e diversos 
dos problemas do País.

Constantino divide seu ensaio em quatro 
partes. Na primeira, fala sobre as origens do “jei-
tinho”, que, para ele, passam pela burocracia, pela 
legislação extensa demais e pelo papel gigantesco 
do Estado na vida dos cidadãos. Depois, enumera 
os efeitos desta esperteza na sociedade. Nesta 
parte, o autor ataca o que chama de “coitadismo”, 
o nacionalismo excessivo e a atuação dos sindica-
tos, além de citar comportamentos como a falsi-
ficação de carteiras de estudante e os clássicos 
fura-fila, entre outros.

Por fim, Constantino compara o cotidiano bra-
sileiro com os de outros países – em relação aos 
temas mais variados, como jornada de trabalho, 
imprensa, culinária e justiça; e termina com dados 
numéricos sobre o quanto custa a malandra-
gem do brasileiro. No texto, o autor mais levanta 
questões para reflexão do que as responde – mas 
embasa seus argumentos e exposições com pes-
quisas, dados e fatos. O livro é majoritariamente 
uma crítica cultural, mas com direito a pitadas de 
economia e política.

Mostra de performance reúne obras críticas sobre 
o atual momento político vivenciado pelo Brasil

Mídias em destaque

FOTOS: Divulgação

11

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.

 

Bilheteria do espetáculo 
Frida y Diego já está aberta

 A bilheteria do espetáculo Frida y Diego, em João Pessoa, já está aberta. 
Nos dias 6 e 7 de agosto, Leona Cavalli e José Rubens Chachá sobem ao palco do 
Teatro Paulo Pontes, às 20h, para dar vida a Frida Kahlo e Diego Rivera.

Os ingressos custam R$ 100,00 (Plateia, inteira) e R$ 90,00 (Frisas A e 
B, inteira) e podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br ou na sede 
da Casa de Taipa, que fica no Empresarial Tambaú (Av. Edson Ramalho, 100, sala 
211), de segunda a sexta, das 13h às 19h. A meia entrada para o evento está 
amparada pela lei 12.933/2013 e será disponibilizada em 40% do total de 
ingressos postos a venda.

O espetáculo “Frida y Diego”, em João Pessoa, é uma realização da Casa de 
Taipa Produções. Mais informações nos telefones 99971-2743 / 3034-7696, 
ou através do site da produtora, no endereçohttp://casadetaipa.art.br/, do 
Facebook, Casa de Taipa Produções. 

Destaque

A 12ª edição da mostra de perfor-
mance Arte Verbo começa hoje, na Ga-
leria Vermelho, na capital paulista, com 
apresentações críticas e de resistência 
ao atual momento político do País. Du-
rante quatro dias, o espaço será ocupa-
do por 15 ações de artistas e coletivos 
brasileiros e estrangeiros, selecionados 
entre mais de 180 projetos.

“Nessa edição, identificamos que, 
por conta de tudo o que está aconte-
cendo no mundo, nas ruas e no Brasil, 
muitos dos trabalhos tinham conte-
údo político bastante intenso. Uma 
característica desse tipo de crítica que 
apareceu nesses projetos é uma forma 
de ‘não movimento’, uma forma de 
reação política ao que está acontecen-
do atualmente, ou seja, o artista que 
deixa de produzir, que deixa de realizar 
um objeto”, disse o diretor artístico da 
mostra, Marcos Gallon.

A programação também inclui 
a mostra de vídeos Screening & Live 

Action: French Scene/VERBO 2016, 
organizada pela curadora francesa 
Agnès Violeau, a partir de dois acervos 
franceses: o Centro Nacional de Artes 
Plásticas (CNAP) e o Centro Nacional 
de Dança (CND). “A característica de 
uma crítica política ao sistema aparece 
não só no recorte curatorial das ações 
ao vivo, mas também nessa mostra 
de filmes e vídeos que acompanha a 
edição de 2016”, acrescentou Gallon.

A grande dificuldade ao selecio-
nar os projetos para a mostra, segun-
do o diretor, foi buscar aqueles que 
se aproximassem da intensidade do 
que vem acontecendo nas ruas, nas 
manifestações populares em resposta 
à política. “Foi bastante difícil fazer a 
seleção porque o cotidiano no Brasil 
atualmente é bastante intenso quanto 
à questão do quanto somos bombar-
deados diariamente com imagens e 
notícias”.

Segundo Gallon, algumas das ma-
nifestações incorporaram estratégias 
das artes cênicas. “Teve uma, que cir-
culou muito na internet, que eram estu-

dantes deitados no Congresso, cobertos 
com plásticos pretos e a Constituição, 
como se a Constituição estivesse para 
ser enterrada. Essas ações incorporam 
estratégias espaciais das artes cênicas, 
de ocupação de espaço, de figurino, de 
elementos de cena.”

Entre os selecionados, estão re-
presentantes do chamado “não movi-
mento” como forma de crítica. “Não 
são artistas parados. Tem uma ação de 
uma artista espanhola chamada Dora 
Garcia, O artista sem obras: uma visita 
guiada no nada, em que dois artistas 
caminham por uma exposição que está 
vazia, em que não existe obra, então é 
uma posição política do artista que diz 
‘eu não vou mais produzir diante dessa 
situação. Eu deixo de criar objetos que 
alimentem o sistema’. Esse trabalho é 
bastante simbólico dentro desse recor-
te curatorial que foi feito neste ano”, 
disse o diretor artístico.

A exposição, com entrada gratuita, 
fica em cartaz na Galeria Vermelho, na 
Rua Minas Gerais, 350, até a próxima 
sexta-feira.

A ação Nada e Quase Nada, de Dias&Riedweg, integra a programação da “Arte e Verbo”, em cartaz até a próxima sexta-feira 

Camila Boehm
Agência Brasil
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“João Pessoa Ontem e Hoje” 
Mostra que fica em cartaz durante todo o mês de agosto no 
Espaço Cultural conta a história da capital através de imagens

Psicóloga Mércia Maria estreia 
na literatura com lançamento de 
obra de poesia em João Pessoa
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É julho, mês de férias, e as pro-
duções infantis dominam os números 
do mercado. Reinam as animações. 
No acumulado, até a semana passada, 
Procurando Dory totalizou 5,512 milhões 
de espectadores, contra 2,664 milhões, a 
metade, de A Era do Gelo - O Big Bang. 
São números superlativos, arrasadores se 
comparados à média da produção brasi-
leira, e mesmo que Dory bata facilmente 
a saga de Mandy e seus amigos vale 
destacar que a animação da Pixar está 
há mais tempo em cartaz. A pergunta 
que não quer calar - Dory é melhor que 
o novo Era do Gelo? Nãããoooo.

Que fique logo claro que Procuran-
do Nemo, em que Dory surgiu, é uma 
das grandes animações da Pixar (e do 
cinema). A saga da peixinha desmemo-
riada tem seu encanto, mas também é 
longa, principalmente considerando-se 
que é um filme de uma piada só, que se 
repete. O bom de Dory, o melhor, nem 
é a protagonista, mas o polvo, que não 
apenas ‘empurra’ boa parte da história 
como impõe as melhores soluções gráfi-
cas. A maneira como o polvo, à maneira 
de ‘Zelig’ - lembrem-se de Woody Allen 
-, se adapta aos mais diversos ambientes 
gera momentos engraçados. O risco, 
agora, é a Pixar decidir que, a exemplo 
de Dory, o polvo também merece um 
filme só dele.

Não é raro que personagens se-
cundários se imponham nas animações 
Desde o primeiro Era do Gelo, Scrat 
conquistou o público e, desde então, 
a eterna perseguição do esquilo à noz 
que sempre lhe escapa rende momentos 
deliciosos. Ao ouvir falar num quinto Era 
do Gelo, o público, inconscientemen-

lém de ser um 
compilado 
de fotos em 
comemoração 
ao aniversário 
da cidade de 
João Pessoa, ela 
é um passeio 

pelo antigo e atual”, disse o curador 
da exposição João Pedro que em en-
trevista ao jornal A União ressaltou 
que essa é a concepção da mais nova 
exposição do espaço cultural inti-
tulada “João Pessoa Ontem e Hoje”. 
Localizada no Mezanino II, a partir do 
dia 4 de agosto, a exposição conta a 
história das principais ruas, prédios 
e pontos turísticos da capital. Os inte-
ressados em conferir as fotografias, o 
horário de visitação é de 8h às 22h de 
domingo a domingo.  

No total a galeria irá comportar 
20 imagens fixadas em quadros emol-
durados que fazem um diálogo com o 
que era antes e o que é hoje da cidade 
de João Pessoa. As fotografias foram 
pensadas pelo fotógrafo Gilberto 
Stuckert e pelo grupo de fotógrafos 
amadores chamados “Paraibando”.

A ideia do grupo Paraibando é 
uma iniciativa onde seus integran-
tes fazem uma viagem por diversos 
municípios da Paraíba tirando fotos 
dos pontos históricos das cidades aos 
quais esse visitam. 

Um de seus trabalhos mais 
recentes foi à ida até a cidade do 
interior do Estado para ver e retratar 
o atual estado dos moinhos.

Ainda em entrevista, o curador 
João Pedro, descreveu que essa é 
a segunda exposição de uma série 
audiovisual já exposta na cidade. “A 
História continua, fotos de ontem 
uma reprodução de Gilberto Stuckert 

Lucas Silva 
Especial para A União

Luiz Carlos Merten 
Agência Estado

FOTOS: Divulgação 

Em sentido horário: o Busto de Tamandaré, a Casa da Pólvora, a Praça Álvares Machado e a Rua Maciel Pinheiro estão registrados nesta exposição 

A voz do personagem Brooke, um bicho-preguiça gigante é dublada por Ingrid Guimarães

e as de hoje do grupo Paraibando. ” 
concluiu. 

Deste os pontos retratados, exis-
tem 3 imagens que ganham grande 
destaque na mostra devido a sua 
raridade e mudança ocorrida ao lon-
go dos anos. Desse modo, o primeiro 
ponto que se ressalta é a Praça Álvaro 
Machado. A praça fica em frente ao 
antigo Porto do Capim, desativa-
do após a construção do Porto de 
Cabedelo. Esse era o ponto de partida 

e chegada das “sopas”, denominação 
local dos ônibus que faziam a rota 
para o interior do Estado.  

Outro ponto importante da 
cidade que ganha destaque nas ima-
gens é a Avenida Epitácio Pessoa. Na 
imagem será possível ver os trabalhos 
de alargamento da estrada que viria a 
ser a futura avenida, unindo o Centro 
da cidade à orla marítima.

O caminho já existia desde 1907, 
para instalação da linha de trem que 

partia de Cruz do Peixe (imediações 
do atual Hospital Santa Isabel) até a 
Praia de Tambaú.

E por fim, a terceira imagem 
que se sobressai entre as demais é o 
Busto de Tamandare. O local ainda 
é o principal balneário da cidade. A 
foto mostra a área onde fica, hoje, o 
Busto do Almirante Tamandaré, em 
frente à Villa Dorita, imóvel ainda 
existente.

Na foto atual nota-se claramente 

que, nestes 77 anos, o mar recuou 
mais de 50 metros nesta área, possi-
velmente pela mudança da corrente 
marinha diretamente ligada à retra-
ção da barreira do Cabo Branco.

Uma novidade sobre o grupo 
Paraibando é que, ainda para este 
ano eles estão organizando mais duas 
exposições intituladas “A Paraíba que 
Vimos” e “A Paraíba que Vimos II - Do 
Litoral ao Sertão” previstas ainda para 
lançamento no mês de agosto. 

Rumo dos Ventos é 
o título do livro de poesia 
que a psicóloga paraiba-
na Mércia Maria Santos 
lança hoje, a partir das 
20h, no Café da Usina 
Cultural Energisa, loca-
lizado em João Pessoa, e 
com o qual ela estreia na 
literatura. Publicada pela 
Editora Peregrina, a obra 
custa R$ 15. “Um discur-
so artístico consciente de si. A autora se expressa 
com imaginação, originalidade, espontaneidade 
e equilíbrio formal”, disse o jornalista Walter Gal-
vão, que assina o texto de apresentação. “Poemas 
de quem ama, se questiona e mostra sua interpre-
tação do mundo”, comentou o poeta e artista plás-
tico Semy Braga, que também criou as ilustrações, 
impressas na contracapa do livro. Na ocasião, 
além de show da violoncelista Hadassa Silveira, o 
evento ainda inclui performances dos atores João 
Maurício e Nadja Lyra Santos. A entrada é gratuita 
para o público.

Autora que mantém uma incessante 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 intitulado 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 inquietude perante a vida. Sua poesia 
traz movimentos de ressignificação à medida que 
as circunstâncias vão se modelando a partir da 
constante revisitação do que está posto, impon-
do transmutações do estar  que levem e elevem 
a  inteireza do ser. É dessa maneira que ela disse 
entender a força da poesia no embrenhar-se da 
dança da vida.

O quinto Era do Gelo tem Ingrid Guimarães entre as dubladoras 

te, deve ter-se formulado a pergunta 
- o que Scrat vai aprontar agora? Ele 
apronta, sim, e nada menos que em um 
incidente de dimensões cósmicas que 
poderá destruir a vida na Terra. Cor-
rendo atrás da noz, Scrat vai parar em 
uma nave espacial que não consegue 
controlar. A nave bate aqui, repica ali e 
a consequência é que lança um meteoro 
em rota de colisão com a Terra.

Ó céus, Hollywood apresenta sua 
versão sobre o choque cósmico que aca-
bou com todos aqueles animais antedi-
luvianos - dinossauros, mamutes etc. Ou 
melhor, a versão otimista de como a tra-
gédia foi imitada e Manny, o mamute, e 
seus amigos salvaram o planeta. Vamos 
por etapas. De cara, o espectador é in-
formado da nova trapalhada de Scrat e 
aí a ação se transfere para a Terra, onde 
Manny vive o que já lhe parece uma 
tragédia. Sua filha, Amora, vai se casar 
e o namorado e ela resolvem sair pelo 
mundo, abandonando papai e mamãe. 
Manny, o mamute, passa a odiar o gen-
ro, mas logo se impõe a evidência de 
uma tragédia maior ainda - todos vão 

morrer. Como evitar a colisão - o Bang?
Quem tem a ideia salvadora é Buck, 

a doninha caolha que surgiu no ter-
ceiro filme. E para viabilizá-la, Manny, 
Sid, Diego e o genro vão ter de se unir. 
Mike Thurmeier e Galen T. Chu, que já 
dirigiram o 4, voltam ao comando, e 
Chris Wedge, do primeiro filme - Carlos 
Saldanha dirigiu o 2 e 3 -, segue entre 
os dubladores. Uma novidade (outra) é 
que o solitário Sid arranja uma namora-
da e, na versão brasileira, ela é ninguém 
menos que Ingrid Guimarães. Na entre-
vista que deu ao Estado - sobre Entre 
Idas e Vindas -, Ingrid disse que adorou 
dublar a personagem, que é fresca e 
tem a cara dela, pelo menos a da Ingrid 
dos blockbusters de humor. Outra novi-
dade - Ingrid levou a filha ao estúdio e 
Clara terminou dublando uma persona-
gem secundária, que nem nome tem. E 
o importante é que Era do Gelo - O Big 
Bang é bem divertido, com elementos 
que agradam a adultos e crianças. Vai 
ter 6? E o que Scrat vai aprontar? A 
verdade é que sem o esquilo e sua noz a 
franquia não funciona.

“A



Trump lidera eleições
dos EUA com 44% 
contra 39% de Hillary
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Governo admite aumentar tributos

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem que, se as previsões 
de receita não se confirma-
rem, o governo não descarta 
“aumentos pontuais” de tri-
butos para equilibrar as con-
tas públicas e garantir que o 
déficit não ultrapasse os R$ 
170,5 bilhões previstos na 
meta fiscal. 

Até o dia 31 de agosto, a 
área econômica vai analisar 
o crescimento das receitas 
públicas, previsto para ocor-
rer neste ano e em 2017, e o 
possível ingresso de recur-
sos com privatizações, con-
cessões e outorgas. “Vamos 
fazer a previsão e se neces-
sário, sim, faremos aumen-
tos pontuais, mas apenas se 
necessário, porque é possí-
vel que não seja necessário”, 
disse o ministro após parti-
cipar de seminário na sede 
da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan), no 
centro da capital fluminense.

Segundo Meirelles, o 
governo ainda não definiu 
quais seriam os setores atin-

gidos pela eventual elevação 
de tributos.

O ministro espera que a 
proposta de emenda à Consti-
tuição que cria um teto para os 
gastos públicos seja aprovada 
pelo Congresso ainda este ano 
e que a queda na arrecadação 
seja revertida nos próximos 
meses, para retomada do cres-
cimento da economia.

Estados
Meirelles destacou com-

promisso do governo com 
o cumprimento da meta de 
déficit de R$ 170,5 bilhões 
para este ano, mas disse que, 
se houver uma folga, a União 
poderá cobrir parte do défi-
cit dos estados.

O apoio aos estados, se-
gundo o ministro, só ocorre-
rá em caso de evolução das 
receitas públicas nos próxi-
mos meses e da confirmação 
de expectativas para a pre-
visão de gastos obrigatórios 
com alguma sobra na meta.

“Caso, de fato, o fundo 
do poço já tenha sido atin-
gido, caso como os indica-
dores antecedentes indicam, 
tenhamos uma recuperação 
da atividade nos próximos 
meses; caso haja uma recu-
peração da receita e neste 
caso haja uma folga – o que 
depende de fato de uma re-
cuperação forte da economia 

Meirelles não descarta 
novos impostos se houver 
redução nas receitas
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Cristina Indio do Brasil
Da Agência Estado

FoTo: Wilson Dias-Agência Brasil

- é possível, aí sim nós usare-
mos desta provisão legal, que 
diz: o Governo Federal pode, 
em caso de folga, compensar 
o aumento de um déficit dos 
estados. Pode. Não há com-
promisso e nem deve ser 

assim porque não está sob 
controle estrito do Governo 
Federal”, ponderou.

Segundo Meirelles, o 
único compromisso expresso 
do governo é com o cumpri-
mento da meta. “Não haverá, 

como houve várias vezes, em 
passado recente, mudança 
na meta do Governo Federal.”

O ministro destacou a 
negociação da dívida dos es-
tados com a Uniaão e disse 
que o mais importante é que 

os estados se compromete-
ram com um teto de gastos 
para os próximos 20 anos 
e com a suspensão de con-
cessão de reajustes salariais 
para servidores estaduais 
por, pelo menos, dois anos.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende a aprovação da PEC sobre teto dos gastos públicos pelo Congresso Nacional 

Os conflitos do campo e 
a escalada da violência que 
envolve disputas por terra 
e madeira, temas que foram 
abordados pela série de re-
portagens “Terra Bruta”, pu-
blicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo entre os dias 10 e 
17 de julho, serão objeto de 
audiência pública na Câmara 
dos Deputados.

A audiência foi solicita-
da pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias e está 
marcada para esta terça-feira, 
dia 2, às 9h, no auditório 9 da 
Câmara. Foram convidados o 
presidente da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), Dom 
Enemésio Ângelo Lazzaris; 
o coordenador do relatório 
anual da CPT, Antônio Canu-
to; o ouvidor agrário nacional 
e presidente da Comissão Na-
cional de Combate à Violência 
no Campo, desembargador 
Gercino Silva; a procuradora 
federal dos Direitos do Ci-
dadão Deborah Duprat; o 
presidente do Conselho Indi-
genista Missionário, Cleber 
Buzatto; e o representante do 
Movimento Sem-Terra (MST) 
Rudmar Moeses.

Os autores da série Terra 
Bruta, Leonencio Nossa e An-
dré Borges, foram convidados 
a integrar a mesa de debate.

Um dos autores do reque-
rimento para a realização da 
audiência, o deputado Patrus 
Ananias (PT-MG) lembrou que 
os dados do extinto Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
do qual foi ministro, mostram 
que, entre 2001 e junho de 
2016, ocorreram 220 homicí-
dios em decorrência de confli-
tos no campo. 

Patrus disse que uma das 
causas dessa violência é a im-
punidade. O estudo “Assassi-
natos e Julgamentos”, da CPT, 
revela que menos de 10% dos 
responsáveis por homicídios 
praticados entre 1985 e 2013 
foram a julgamento.

A reportagem apontou 
que ao menos 1.309 pessoas 
foram assassinadas nos úl-
timos 20 anos em situações 
associadas a conflitos por 
terra, madeira e, em algumas 
ocasiões, garimpos. É como 
se, a cada 100 dias, ocorres-
se um massacre da mesma 
proporção que o de Eldorado 
do Carajás, que resultou na 
morte de 19 camponeses, no 
Pará, em 1996.

O mapeamento da gri-
lagem e da disputa por terra 
feito pela reportagem em sete 
estados do Norte e Centro-
-Oeste do País revelou 482 
focos ativos de tensão e vio-
lência em 143 municípios, um 
cenário conflagrado sob in-
centivo dos últimos governos 
e do Judiciário.

As vítimas são, em sua 
maioria, pequenos agriculto-
res e índios, mas também há 
fazendeiros, seguranças e pis-
toleiros. Parte considerável dos 
assassinatos é cometida por 
grileiros e grandes proprietá-
rios de terra. Os dados apon-
tam que 97% das mortes são 
de camponeses e indígenas.

Durante sete meses, entre 
setembro de 2015 e março de 
2016, a equipe de reportagem 
percorreu 15 mil quilômetros 
de estradas federais, para ex-
por a violência que mata ho-
mens e árvores pelos Estados 
de Mato Grosso, Amazonas, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Rondônia e Tocantins. 

Câmara vai debater 
a violência no campo
Da Agência Estado

O Governo Federal pre-
tende apresentar ao Congres-
so Nacional uma proposta de 
regime único para a Previ-
dência Social que agregará, 
sob um mesmo grupo, con-
tribuintes civis e militares, 
informou ontem o chefe da 
Casa Civil da Presidência da 
República, Eliseu Padilha.

Segundo Padilha, há uma 
equipe estudando a proposta 
com o intuito de identificar “as 
variáveis e o tempo necessá-
rio” para que seja implemen-
tada a transição para um regi-
me único.

“Os ministérios do Plane-
jamento e da Fazenda, junta-
mente com a Casa Civil e inte-
grantes do grupo de trabalho 

[criado para formular propos-
tas para a reforma previden-
ciária] estão cuidando disso. 
O pedido foi do presidente [in-
terino] Michel Temer, e pedido 
de presidente é uma ordem. 
Portanto, o pessoal já come-
çou a se dedicar para ver quais 
são as variáveis para pensar-
mos em um regime único, e o 
tempo necessário para isso”, 
disse Padilha, após participar 
de almoço com integrantes do 
Comando da Aeronáutica.

Padilha confirmou que, na 
proposta a ser encaminhada ao 
Congresso Nacional, os milita-
res também serão incluídos no 
regime único da Previdência. 
“Se o regime é único, é essa a 
ideia do presidente. Mas ainda 
é uma ideia muito embrioná-
ria”, disse o ministro.

“Entre servidores públi-
cos e celetistas [regidos pela 

CLT, Consolidação das Leis do 
Trabalho], o teto já está defi-
nido, e temos apenas de ver 
como atingir a aquisição do di-
reito à aposentadoria. Muitos 
países já fizeram isso, e o Brasil 
também poderá fazer. O estudo 
já foi pedido pelo presidente, 
que o receberá assim que for 
finalizado”, disse o ministro.

“O presidente é um cons-
titucionalista e, para ele, todos 
os brasileiros são iguais pe-
rante a lei”, acrescentou Padi-
lha, ao informar que a propos-
ta de reforma previdenciária 
deverá ser apresentada ainda 
em 2016 ao Parlamento.

No último fim de semana, 
Padilha comentou, em sua con-
ta no Twitter, que quem já tiver 
direito à aposentadoria não 
sofrerá nenhuma mudança ou 
prejuízo, e que o déficit da Pre-
vidência foi R$ 86 bilhões em 

2015 e será de R$ 140 bilhões 
em 2016 e de R$ 180 bilhões, 
em 2017. “Em breve não cabe-
rá no OGU [Orçamento Geral 
da União]”, disse ele.

Impostos
O ministro reiterou o que 

tem sido dito pelas autorida-
des governamentais sobre a 
possibilidade de se aumenta-
rem impostos como forma de 
se cumprir as metas fiscais. 
“O papel do Ministério da Fa-
zenda é avaliar o cenário e, 
conforme foi dito, não só pelo 
presidente, mas pelo ministro 
Henrique Meirelles, essa seria 
a última alternativa, se não 
houver outro caminho.”

Padilha disse que está 
confiante no auxílio do Con-
gresso Nacional ao governo 
na aprovação das propostas 
econômicas. 

Previdência terá um regime único

Mais de 144 milhões podem votar

PlAnAlTo EsTUDA ProPosTA

ElEiÇÕEs 2016

O número de eleitores 
aptos a votar no pleito mu-
nicipal deste ano aumentou 
em relação ao de 2012: mais 
de 144 milhões os eleitores 
poderão votar para prefeito e 
vereador no dia 2 de outubro 
– na eleição de 2012, estavam 
aptas mais de 138 milhões de 
pessoas.

Os números foram divul-
gados hoje (25) pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
e não incluem o eleitorado 
do Distrito Federal e de Fer-
nando de Noronha, onde não 

há eleição neste ano, nem 
os brasileiros residentes no 
exterior. São Paulo é o muni-
cípio com maior número de 
eleitores, mais de 8 milhões 
e 800 mil. Araguainha, em 
Mato Grosso, tem o menor 
número, 954 eleitores.

A maioria do eleitora-
do nacional é formada por 
mulheres, que, em 2016, re-
presentam 52,21% do total, 
com crescimento de 0,32 
ponto percentual sobre 2012 
(51,89%).

Os dados do TSE mos-
tram também o número de 
municípios onde pode haver 
segundo turno. Dos mais de 

5 mil municípios onde serão 
realizadas eleições, 92 podem 
ter segundo turno, já que têm 
mais de 200 mil eleitores.

Ao divulgar os dados, o 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, lembrou que 
o prazo para registro de can-
didatos termina no dia 15 de 
agosto. De acordo com Men-
des, até o momento, foram 
feitos apenas 122 registros. 
A expectativa é haja cerca de 
580 mil candidatos na elei-
ção de outubro.

Gilmar Mendes falou ain-
da sobre a redução do prazo 
para registro de candidatu-
ras e a realização de eleições 

suplementares. Segundo o 
ministro, a redução de prazo 
tem consequências no que 
diz respeito à judicialização e 
à insegurança jurídica quanto 
ao verdadeiramente eleito.

Questionado sobre os li-
mites de gastos previstos para 
os candidatos a prefeito e a 
vereador, Gilmar Mendes res-
pondeu: “O que o legislador 
fez foi apanhar o maior gasto 
declarado e aplicar o redutor.” 
Os valores-limite foram di-
vulgados na semana passada 
e, em algumas localidades, o 
máximo previsto supera os de 
outros municípios com maior 
número de habitantes.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Pedro Peduzzi e 
Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil



O ex-senador Eduardo 
Suplicy (PT), candidato a 
vereador em São Paulo, foi 
detido na manhã de ontem 
durante uma reintegração 
de posse na Zona Oeste da 
capital paulista, por desobe-
diência e obstrução à Justiça, 
segundo o capitão Eliel Pon-
tirolli, da Polícia Militar. Su-
plicy se deitou no chão para 
impedir uma reintegração de 
posse que havia começado 
por volta das 5 horas em um 
terreno ocupado por cerca 
de 350 famílias há pelo me-
nos três anos na Cidade Edu-
candário, na região da Rodo-
via Raposo Tavares.

O ex-senador foi reti-
rado à força pelos policiais 
militares, carregado, coloca-
do em uma viatura e levado 
para o 75º Distrito Policial 
(Jardim Arpoador). Outras 
duas pessoas foram presas.

Mais cedo, houve con-
fronto e troca de tiros entre 

FOTO: Sérgio Castro/Estadão

Eduardo Suplicy é preso durante 
reintegração de posse em São Paulo
Luiz Fernando Toledo
Agência Estado

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Com a queda do muro de Berlim em 1989 
e com ele o socialismo que fazia o contraponto, 
(independentemente de seus graves erros internos), 
o capitalismo terminou ocupando todos os espaços 
na economia e na política. Com a chegada ao poder 
de Margareth Thatscher na Inglaterra e de Ronald 
Reagan nos USA, a lógica capitalista ganhou livre curso: 
liberalização completa dos mercados com a ruptura de 
todos os controles, a introdução do estado mínimo, das 
privatizações e da concorrência sem fronteiras. 

Essa assim chamada “mundialização feliz” não foi 
tão feliz assim. 

O prêmio Nobel de economia Joseph Stigliz 
pôde escrever em 2011: ”somente o 1% dos mais 
ricos  fazem funcionar a economia e o inteiro planeta 
em função de seus interesses”(“Of  the 1% by 1% 
em Vanity Fair, maio 2011). Em razão disso um dos 
maiores bilionários, o especulador Warren Buffet 
se vangloriava:”sim, a luta de classes existe, mas é a 
minha classe, a dos ricos, que conduz a luta e a estamos 
ganhando”(Entrevista na CNN de 2005).

Só que todos esses endinheirados nunca 
colocaram em seus cálculos o fator ecológico, os limites 
dos bens e serviços naturais, tidos como desprezíveis 
externalidades. Isso ocorre também nos debates 
econômicos em nosso país, retardatário nesta questão, 
à exceção de alguns poucos como L.Dowbor.

Ao lado da hegemonia mundial do sistema 
do capital, crescem por todas as partes revoluções 
silenciosas. São grupos de base, cientistas e outros 
com sentido ecológico que estão ensaiando alterntivas 
a este tipo de habitar o planeta Terra. A continuar 
estressando de forma impiedosa a Terra, esta poderá 
dar o troco e provocar um abalo, capaz de destruir 
grande parte de nossa civilização. 

É num contexto assim dramático que surgiu um 
movimento chamado de “Os convivialistas” que reúne 
por ora mais de 3.200 pessoas do mundo inteiro (veja 
www.lesconvivialistes.org). Procuram o viver juntos 
(daí convivialidade), cuidando uns dos outros e da 
natureza, não negando os conflitos mas fazendo deles 
fatores de dinamismo e criatividade. É a política do 
ganha-ganha. 

Quatro princípios sustentam o projeto: o 
princípio da comum humanidade. Com todas as nossas 
diferenças, formamos uma única humanidade, a ser 
mantida unida.

O princípio da comum socialidade: o ser humano 
é social e vive em vários tipos de sociedades que devem 
ser respeitadas em suas diferenças.

O princípio de individuação: mesmo sendo social, 
cada um tem direito de afirmar sua individualidade e 
singualridade, sem prejudicar os outros.

O princípio da oposição ordenada e criadora: 
os diferentes podem se opôr legitimamente mas 
sempre tendo o cuidado de não fazer da diferença uma 
desigualdade.

Esses princípios implicam consequências 
éticas, políticas, econômicas e ecológicas que não 
cabe aqui detalhar.

O importante é começar: a partir de baixo, com 
o biorregionalismo, com as pequenas unidades de 
produção orgânica, com a geração de energia a partir 
dos dejetos, com um sentido de autolimitação e justa 
medida, vivendo um consumo frugal e compartido 
entre todos. São as revoluções silenciosas que estão 
acumulando energia para, num momento certo da 
história, poder fazer a grande transformação.

É importante hoje acentuar a convivialidade 
porque atualmente há muitos que não querem mais 
viver juntos.

A convivialidade como conceito, foi posta em 
circulação por Ivan Illich (1926-2002) com seu livro 
A convivialidade (1975). Ele foi um dos grandes 
pensadores proféticos do século XX. Austríaco, viveu 
grande parte de sua vida nas duas Américas. Para 
ele a convivialidade consiste na capacidade de   fazer 
conviver as dimensões de produção e de cuidado; 
de efetividade e de compaixão; de  modelagem 
dos produtos e de criatividade; de liberdade e 
de fantasia; de equilíbrio multimensional e de 
complexidade social: tudo para  reforçar o sentido de 
pertença universal.

Leonardo Boff articulista do JB on line escreveu 
com M.Hathaway, O Tao da libertação: explorando a 
ecologia de transformação, Vozes 2012.

Revoluções silenciosas: 
a convivialidade
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moradores que protestavam 
contra a ação e policiais mili-
tares. Segundo os moradores, 
o confronto começou porque 
uma criança que morava no 
bairro foi atingida por uma 
bomba de gás lacrimogêneo, 
o que causou revolta. Alguns 
moradores revidaram, quei-

maram pedaços de madeira 
e atiraram contra os agentes. 
Um PM que estava de colete 
foi atingido.

Um ônibus foi incendia-
do por volta das 6 horas pe-
los manifestantes. O coletivo 
havia sido colocado pelos 
moradores para impedir a 

reintegração de posse. Com a 
chegada da Tropa de Choque 
da Polícia Militar, eles atea-
ram fogo no coletivo da linha 
748R-10 Jardim João XXIII/
Metrô Barra Funda. Segundo 
a São Paulo Transporte (SP-
Trans), o ônibus já foi retira-
do do local.

Homens da Polícia Militar paulista usaram a força para colocar o ex-senador dentro do carro

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

A Segunda Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) manteve decisão 
que determinou a nomeação e posse 
de candidato em cargo de técnico do 
Ministério Público da União (MPU), que 
tinha sido provido por outro candidato 
com nota inferior no concurso. As infor-
mações foram divulgadas no site do STJ.

 O autor da ação judicial foi classi-
ficado em primeiro lugar no concurso 
para formação de cadastro-reserva para 
o cargo de técnico de apoio especializa-
do em transporte do MPU, em Pernam-
buco, em 2010.

No ano seguinte, surgiram duas va-
gas para o mesmo cargo, decorrentes 
de aposentadoria, que foram preen-
chidas mediante concurso de remoção 
nacional. Então, surgiu a oferta de duas 
outras vagas, em Passo Fundo (RS) e em 
São José dos Campos (SP) - que foram 
ocupadas por candidatos classificados 
no mesmo concurso, com notas inferio-
res às do autor. Além disso, o Ministério 
Público Federal noticiou por meio de 

edital, em setembro de 2012, que havia 
vaga disponível para o cargo de técnico 
em transporte na Procuradoria da Repú-
blica no município de Garanhuns (PE).

Diante disso, o candidato pediu em 
juízo a posse no cargo para o qual foi 
aprovado e, ainda, o recebimento de di-
ferenças remuneratórias entre o que re-
cebe como agente de Polícia de Pernam-
buco e o que receberia como técnico 
do Ministério Público da União, tendo 
como termo inicial a data em que deve-
ria ter sido nomeado - agosto de 2011.

 A Justiça, em primeiro grau, julgou 
os pedidos improcedentes, mas o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) 
reformou a sentença para condenar a 
União a proceder à nomeação e posse 
do candidato e ainda indenizar o autor 
pelo que deveria ter recebido.

 A União recorreu ao STJ. O relator, 
ministro Herman Benjamin, verificou 
que o candidato não almeja as vagas 
ocupadas pela remoção dos dois servi-
dores, mas sim as vagas preenchidas pe-
los dois candidatos com notas de classi-
ficação inferiores às obtidas pelo autor.

Concursado teve vaga ocupada 
por candidato com nota inferior

AçãO NO sTF
Com ação da PF, 
manifestantes 
deixam Ministério 
da Cultura no Rio

Policiais federais cum-
priram ontem (25) mandado 
de reintegração de posse do 
Palácio Gustavo Capanema, 
solicitado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e concedido 
pela Justiça Federal. A retirada 
dos manifestantes (servidores 
do Ministério da Cultura e ar-
tistas), que estavam há mais 
de dois meses ocupando o edi-
fício, no centro do Rio de Janei-
ro, começou por volta das 6h.

Segundo os manifestan-
tes, eles ainda estavam dor-
mindo quando os policiais 
chegaram. Depois da reinte-
gração de posse, cerca de 50 
pessoas que ocupavam o pré-
dio se mantiveram - em pro-
testo contra a desocupação 
- no entorno do edifício, que 
funciona como sede regional 
dos Ministérios da Educação 
e da Cultura. Os manifestantes 
protestam contra o governo 
interino de Michel Temer, que 
consideram ilegítimo. 

A liberação do Palácio 
Capanema ocorre depois de 
70 dias de ocupação. Inicial-
mente tendo como justifica-
tiva a extinção do Ministério 
da Cultura - e com o apoio de 
movimentos estudantis, cole-
tivos sociais, parlamentares e 
artistas, como Caetano Veloso, 
Arnaldo Antunes e Seu Jorge, 
que chegaram a participar de 
show - o movimento também 
se posicionou contra o impea-
chment da presidente afasta-
da Dilma Rousseff. 

Mesmo após o anúncio 
do Governo Federal de recria-
ção do Ministério da Cultura, o 
prédio continuou ocupado. No 
local, eram realizadas diversas 
formas de manifestações artís-
ticas: palestras, cursos e apre-
sentaçôes artísticas das mais 
variadas.

O principal acesso à Esta-
ção da Luz, na região central 
da capital paulista, foi reaber-
to nessa segunda-feira, 25. A 
entrada na Praça da Luz faci-
lita a ida e o retorno de usu-
ários que circulam pela Rua 
José Paulino - importante via 
de comércio de vestuário fe-
minino -, além de melhorar 
o deslocamento de visitantes 
da Pinacoteca do Estado, do 
Museu de Arte Sacra e do Par-
que da Luz. 

 O saguão principal e as 
passarelas superiores esta-

vam interditados por causa 
do incêndio que aconteceu 
no Museu da Língua Portu-
guesa em dezembro do ano 
passado. No período em que 
o local ficou fechado, foram 
realizadas obras estruturais, 
elétricas e hidráulicas para 
contenção da estrutura atin-
gida pelas chamas.

A Estação da Luz faz a li-
gação entre as Linhas 7-Rubi e 
11-Coral, da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), e as Linhas 1-Azul e 
4-Amarela do Metrô. 

Acesso principal é reaberto 
sete meses depois de incêndio

EsTAçãO DA LUZ

Estação da Luz, São Paulo-SP

FOTO: Reprodução internet

A área reintegrada estava 
ocupada por cerca de 350 
famílias havia três anos



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de julho de 2016

Mundo
15

Trump lidera eleições americanas
com 44% contra 39% de Hillary 
Este é melhor desempenho
do bilionário diante de sua 
concorrente, diz pesquisa

O candidato à presi-
dência dos EUA pelo Par-
tido Republicano, Donald 
Trump, aparece com 44% 
dos votos, contra 39% 
da candidata democrata, 
Hillary Clinton, segundo 
pesquisa realizada pela 
CNN/ORC, divulgada nes-
sa segunda-feira, dia em 
que começa a convenção 
democrata. 

Segundo a pesquisa, 
esse foi o melhor desem-
penho do bilionário de 
Nova York frente à Hillary 
desde setembro de 2015 
e o salto mais significa-
tivo pós-convenção des-
de 2000. O magnata saiu 
mais fortalecido após a 
convenção republicana, 
que oficializou sua candi-
datura na semana passa-
da. 

Independentes
Entre os eleitores 

independentes, 43% de-
clararam ter ficado mais 
propensos a apoiá-lo após 
a convenção. Após o en-
contro em Cleveland, 41% 

disseram ter desistido de 
votar no republicano. An-
tes da convenção, o núme-
ro de apoiadores estava 
em 31%.

Entre os eleitores 
brancos com diploma 
universitário, Hillary 
tem 44% das intenções 
de voto contra 39% de 
Trump. Na pesquisa ante-
rior, a ex-secretária de Es-
tado tinha quatro pontos 
porcentuais a menos. 

No entanto, Trump 
expandiu sua liderança 
entre os brancos sem di-
ploma, passando de 51% 
para 62%. O porcentual 
de Hillary caiu de 31% 
para 23%.

Da Agência Brasil

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N101/2016
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 09/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de utensílios domésticos, destinado a Secretaria de Estado 
do Governo - SEG, 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 - 16-00615-4
João Pessoa, 25 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 N161/2016
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 10/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ração para peixes, destinado a Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 16-00610-3
João Pessoa, 25 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 N162/2016
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 10/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de brita e pó de pedra, destinado ao Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00618-8
João Pessoa, 25 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CHAMADA PUBLICA Nº 002/2016
Diante do recebimento das razões de recurso administrativo apresentada pela Empresa CO-

OPERATIVA DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, referente aCHAMADA 
PUBLICA Nº 002/2016, Objeto:Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Ali-
mentação Escolar, Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução n° 26 do FNDE de 17 de junho 
de 2013, foi NEGADO TOTAL PROVIMENTO, mantendo a manutenção da decisão da Comissão, 
bem como os resultados dela advindos. As razões que motivaram tal julgamento encontram-se 
disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 25 de julho de 2016
Magaywer Antoniny Soares Freire

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE HABILITAÇÃOCONCORRENCIA Nº 0.3.001/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho-PB, nomeado pela 
Portaria Nº 004/2016, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresaCOENCO – CONSTRUÇÕES EMPREENDI-
MENTOS E COMERCIO LTDA, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da 
Concorrência nº 0.3.001/2016, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo 
no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR INPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOS-
TO, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da 
forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos 
recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados. 

Juazeirinho, 25 de Julhode 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, do tipo “Menor 

Preço”, publicado no D.O.E/PB e no Jornal a União do dia 12/07/2016, onde se lê: Data de abertu-
ra: 27/07/2015 às 08h30min, leia-se: Data de abertura: 27/07/2016 às 08h30min, os demais atos 
permanecem inalterados, não modificando a formulação das propostas. 

Prata, 25 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 014/2016, do tipo “Menor 

Preço”, publicado no D.O.E/PB e no Jornal a União do dia 12/07/2016, onde se lê: Data de abertu-
ra: 27/07/2015 às 10h00min, leia-se: Data de abertura: 27/07/2016 às 10h00min, os demais atos 
permanecem inalterados, não modificando a formulação das propostas. 

Prata, 25 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 015/2016, do tipo “Menor Preço”, 

que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
FARDAMENTOS E UNIFORMES, publicado no D.O.E/PB e no Jornal a União do dia 12/07/2016, 
onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016, leia-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016 
e onde se lê: Data de abertura: 27/07/2015 às 11h30min, leia-se: Data de abertura: 27/07/2016 às 
11h30min, os demais atos permanecem inalterados, não modificando a formulação das propostas. 

Prata, 25 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00008/2016, do tipo menor preço global,  para execução dos serviços com ampliação 
de escola, cuja abertura será no dia 11.08.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água-PB,  25 de Julho de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

ALDOMARIO JOSE DE BRITO , CNPJ 05.799.376/0001-21 PERDEU OS TALÕES DE NOTAS 
FISCAIS SERIE “D” DO NUMERO  000.001 AO N 002.600, DO NUMERO 003.851 AO NUMERO 
003.900 E DO NUMERO 003.901 AO NUMERO 003.950.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016

CONTRATO Nº 165/2016 - Contratado(a): Vacilene da S. Pereira Restaurantes EIRELI - ME. 
Objeto: Prestação de serviço de Fornecimento de Refeições (Café, Almoço e Janta) tipo “Self 
Service”, destinados aos servidores da Unidade de Ponto Atendimento UPA. Valor Contratado: R$ 
384.300,00 .  Recursos: Próprio e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Manutenção 
das Unidades de Pronto Atendimento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Vigência: 
08/07/2016 a 07/07/2017.

Bayeux/PB, 08 de julho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 
Origem:Tomada de Preço nº 003/2014
Objeto: EXECURÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE 

SAÚDE NA RUA MARIA ALVES PEUENO.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 31/12/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
Recursos Financeiros: CONSTRUÇÃO DE UBS /GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor: Ao valor inicial do Contrato n.° 0003/2013, que importa em R$ 1.233.278,89, (um milhão 

duzentos e trinta e três mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), fica acrescido 
o valor de R$ 75.665,06 (setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), 
passando o valor final do Contrato para R$ 1.298.943,95 (um milhão duzentos e noventa e oito reais 
e noventa e cinco centavos), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada 
que passa a fazer parte integrante do Contrato n.° 0003/2013, conforme preceitua o art. 65, I, alínea 
b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo

Data da Assinatura: 20 de Junho de 2016
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: A Contratação de instituição pública e sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente 

da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento, para realização de Concurso Público de Provas 
e Títulos para provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas-PB.

(FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XIII e Capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/07/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: A Contratação de instituição pública e sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente 
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento, para realização de Concurso Público de Provas 
e Títulos para provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Universidade 
Estadual da Paraíba-UEPB, com C.N. P.J. nº 12.671.814/0001-37. – Valor em R$R$ 223.812,64.

São José de Piranhas - PB, 25 de Julho de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO 

 Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a confecção de materiais gráficos e formulários 

padronizados, destinados a diversas Secretarias do município. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 08/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 38/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais odontológicos, destinados 

as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 08/08/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1754/2016 em João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-063, trecho: BR-230

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016
OBJETO: Execução de serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município. Data 

e Local, às 09:00 horas do dia 17/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco, PB, 22 de Julho de 2016.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Presidente de CPL.

EVERALDO DE SALES PONTES - CNPJ/CPF Nº 04.638.918/0001-11 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1704/2016 em João Pessoa, 19 de julho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE) Na(o) - AV. 
PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 120 - 1º ANDAR - CENTRO Município: GUARABIRA - UF: PB. 
Processo: 2015-004758/TEC/LO - 0355
 
ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ – CNPJ/CPF Nº 133.163.034-72. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1599/2016 
em João Pessoa, 6 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao volante 
comercial, serviços e eventos (Ford F4000- PLACA KGP-0902/PB Na(o) - EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA  Município: UF: PB. Processo: 2016-000641/TEC/LO-1566.

ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ – CNPJ/CPF Nº 133.163.034-72. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1598/2016 
em João Pessoa, 6 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao volante 
comercial e eventos (Ford F400 – PLACA KIA-6597/PB) Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  
Município: - UF: PB. Processo: 2016-000643/TEC/LO-1568.

COINPA – CONSTRUTORA E INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS PARAIBA – LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 07.322.388/0001-00.  Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1420/2016 em João Pessoa, 20 de junho de 2016 
– Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Loteamento Residencial Nova Pilar com 360 Unidades 
Habitacionais Na(o) – PB 032, ESTRADA QUE LIGA PILAR A BR 230, PILAR  Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-003197/TEC/LO-2205.

MF JR CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 17.004.580/0001-98. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1638/2016 em João Pessoa, 12 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APTS Na(o) -  RUA RITA ALVES DA COSTA, LT-414 QD-
091, S/N, PARATIBE  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000276/TEC/LO-1453.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – CNPJ Nº 73.471.989/0066-30. Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1198/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: Serviços 
de saúde em nutrição, fisioterapia, psicologia clínica e odontológica, na Rua: Coronel João Costa 
e Silva, 201 – Ernani Satiro – João Pessoa – Paraíba. Processo nº 2016-001373/TEC/LO-1722.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE, CPF Nº 288.272.604-04, torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia de Nº 
234/2016 para construção de um galpão comercial, situado à Rua João Clementino Gomes, s/n, 
QD. 47, LT. 04 - Loteamento Renascer, Cabedelo/PB, conforme processo 890.

HELEN RAMALHO DE FARIAS, CPF Nº 486.517.614-49, torna público que recebeu da SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia de Nº 237/2016 
para construção de residencial multifamiliar, situado à Rua Golfo de Penas, s/n, QD. 67, LT. 03, 
Intermares, Cabedelo/PB, conforme processo 891.

CASA FORTE ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 12.610.267/0001-80, torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia de Nº 
239/2016 para construção de um galpão comercial, situado à Rua José Ferreira de Morais, s/n, 
QD. 12, LT. 27, Parque Esperança, Cabedelo/PB, conforme processo 889.

HELEN RAMALHO DE FARIAS, CPF Nº 486.517.614-49, torna público que recebeu da SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para 
construção de residencial multifamiliar, situado à Rua Golfo de Penas, s/n, QD. 67, LT. 03, Inter-
mares, Cabedelo/PB.

“Passaporte Doceria Cafeteria e Serviços Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob n° 23.641.159/0001-90, 
torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a licença de operação nº 
393/2016 para uma doceria, situada na Rua Geraldo Costa, 395, Manaíra, JP/PB. Publicado no 
Jornal A União do dia 22/07/2016- pág. 27 - Republicado por incorreção.”

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1677/2016 em João Pessoa, 14 de 
julho de 2016 – Prazo: 750 dias. Para atividade de: Matadouro Público. No Açude Velho. Município: 
Solânea/PB. Processo: 2016-002425/TEC/LI-4780. 

Pesquisa revela 
que Donald 
Trump saiu mais
fortalecido após 
a convenção 
republicana, que 
oficializou a sua 
candidatura
para as eleições

Ancara (AE) - Autoridades turcas 
emitiram o pedido de prisão para 42 jor-
nalistas e detiveram 31 acadêmicos, afir-
maram veículos de mídia locais, em meio 
à repressão do governo contra pessoas su-
postamente ligadas ao clérigo Fethullah 
Gulen, acusado de ser um dos mentores 
da tentativa fracassada de golpe na sema-
na retrasada.

A agência estatal de notícias Anadolu 
afirmou que a lista de jornalistas inclui o 
proeminente escritor Nazli Ilicak, um dos 
críticos do governo do presidente Recep 
Tayyip Erdogan. Ele se opôs à perseguição 
do movimento liderado pelo Gulen, que 
negou ter participado da insurreição que 
deixou 290 mortos e motivou a prisão de 
milhares.

Até o momento, cinco jornalistas fo-
ram detidos para um interrogatório, afir-
mou a Anadolu. Os promotores pediram 
a prisão dos jornalistas e fizeram para jo-
gar luz sobre a tentativa de golpe, “e não 
para inibir sua atividade”. afirmou uma 
autoridade do gabinete de Erdogan.

A lista de jornalistas, de acordo com o 

jornal Sabah, que apoia o governo, inclui 
o editor do jornal Ozgur Dusunce, Erkan 
Acar, o apresentador de TV Erkan Akkus, 
ambos de veículos ligados à rede Bugun, 
que foi tomada pelo governo em uma in-
cursão do governo em 2015.

Já os membros da academia foram 
detidos para interrogatório em Istambul 
e outras províncias, afirmou a Anadolu. 
Houve também intervenção em uma aca-
demia militar.

Desde a tentativa fracassada de gol-
pe, o governo prendeu cerca de 13 mil 
pessoas nos meios militar, jurídico e aca-
dêmico. Outras dezenas de milhares de 
pessoas perderam seus empregos por sus-
peita de manterem laços com os conspi-
radores.

O grupo de direitos humanos Anistia 
Internacional afirmou ter evidências de 
que os detidos foram sujeitos a tratamen-
to degradante, que inclui espancamento 
e tortura. 

Paralelamente, a Alta Corte apontou 
342 novos juízes para duas das Cortes mais 
importantes do país, o que foi denunciado 
por críticos como um movimento para se 
livrar de pessoas que se opõem a Erdogan.

Autoridades turcas pedem
a prisão de 42 jornalistas

REPRESSÃO DO GOVERNO 
Tiroteio em 
boate na Flórida
deixa 2 mortos 
e 17 feridos

Um tiroteio em uma 
boate da Flórida, nos EUA, 
no início dessa segunda-
-feira matou ao menos duas 
pessoas e feriu outras 17, 
disse a polícia. O ataque, 
aparentemente, ocorreu em 
uma festa de adolescentes, 
conhecida como “Swimsuit 
Glow Party”, no Clube Blu 
em Fort Myers, segundo a 
imprensa local.

A polícia deteve três 
pessoas e disse que a área 
em torno da boate tinha sido 
considerada segura, disse o 
capitão de polícia Jim Mulli-
gan em um comunicado. 
Quatro pessoas permanecem 
hospitalizadas com ferimen-
tos graves. Uma das vítimas 
tinha 12 anos, disse Cherly 
Garn, porta-voz do hospital 
Lee Memorial.

A violência no Club Blu 
começou às 00:30 de se-
gunda-feira, disse Mulligan. 
Autoridades seguem investi-
gando o caso.

Da Agência Estado

Da Agência Estado
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INSS paga primeira 
parcela do 13o salário 
no próximo mês

Testes com pacientes têm início em SP 
Pílula do câncer 

17

FoTo: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os testes clínicos com a 
fosfoetanolamina sintética 
para tratamento do câncer 
começaram ontem na capital 
paulista. Nesta primeira fase, 
dez pacientes receberão a 
medicação, conhecida como 
pílula do câncer, e serão mo-
nitorados por uma equipe 
multiprofissional do Institu-
to do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp).

Posteriormente, serão 
testados mais 21 pacientes 
para dez tipos de tumores: 
cabeça e pescoço, pulmão, 
mama, cólon e reto, colo 
uterino, próstata, melano-
ma, pâncreas, estômago e 
fígado. Se os resultados se 
mostrarem positivos, serão 
incluídos novos pacientes, 
até o limite máximo de mil 
pessoas.

Os testes foram aprova-
dos na Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa, do Mi-
nistério da Saúde. A Funda-
ção para o Remédio Popular 
(Furp), laboratório oficial da 

Secretaria de Saúde do Esta-
do, forneceu as cápsulas da 
substância para realização 
da pesquisa.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, o pesquisador 
aposentado da Universida-
de de São Paulo (USP) de 
São Carlos Gilberto Chieri-
ce vai acompanhar todo o 
processo.

A fosfoetanolamina sin-
tética foi estudada por Chie-
rice, enquanto ele ainda 
estava ligado ao Grupo de 
Química Analítica e Tecno-
logia de Polímeros da Uni-
versidade. Algumas pessoas 
tiveram acesso às cápsulas 
contendo a substância, pro-
duzidas pelo professor, que 
usaram como medicamento 
contra o câncer.

Em 2014, a USP proibiu 
a produção de qualquer tipo 
de substância que não tives-
se registro, caso da fosfoeta-
nolamina sintética. Pacientes 
que faziam uso do medica-
mento e disseram notar me-
lhora no quadro de saúde re-
correm à Justiça e ganharam 
o direito de acesso à droga.

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil 

Mesmo com escolaridade similar à de uma mulher branca, diferença salarial de uma mulher negra fica em torno de 40% no Brasil

No próximo dia 31, 
na quadra do Clube 
Cabo Branco, no bairro 
do Miramar, acontece-
rá a solenidade de as-
sinatura de criação da 
organização não gover-
namental (ONG), Ajude 
Anjos de Ruas. O evento 
começará às 10h e segue 
até as 17h30 e contará 
com feira de adoção, 
palestras com profissio-
nais, espaço para crian-
ças, food trucks, brechó, 
entre outras atrações. 
A solenidade de assina-
tura está programada 
para começar às 15h. A 
expectativa é o compa-
recimento de um signifi-
cativo público, segundo 
diz a  coordenadora do 
grupo, Fabíola Rezende.

O grupo possui cer-
ca de 11 mil seguidores 
nas redes sociais e fun-
ciona devido ao apoio 
dos membros seguidores 
que fazem doações ou 
auxiliam em outros ser-
viços como transporte, 
divulgação, e na adoção 
de animais. 

Objetivo
Ajude Anjos de Ruas 

tem o objetivo de res-
gatar animais de rua, 
cães e gatos, sem dono 
e ajudar pessoas que 
não possuem condições 
financeiras para pagar 
um tratamento veteri-
nário para seu animal. 
“O animal depois que é 
resgatado é levado para 
um veterinário aonde é 
feito exames para ava-

liar e tratar a saúde dele. 
Depois ele é colocado 
para a adoção e graças a 
Deus, todos estão sendo 
adotados”. Fabíola con-
ta que tudo começou 
há cerca de oito meses 
depois de ter perdido 
sua cachorra, Logana,-
que está desaparecida 
até hoje. Após muita 
procura, sem sucesso, 
Fabíola ficou muito aba-
lada e triste com toda 
a situação. “Comecei 
a sair de madrugada 
atrás de Logana e vi 
a situação de vários 
animais que estavam 
procurando abrigo 
ou algo para comer. 
Imaginei que minha 
cachorra estivesse na 
mesma situação”.

Após uma de suas 
filhas ter recebido 
uma mensagem por 
rede social de que 
havia uma cachorra 
que estava ferida e 
precisando de ajuda, 
Fabíola resolveu aju-
dar e foi em busca da 
cachorra. Depois de 
encontrá-la, Fabíola a 
levou ao veterinário e 
cobriu todos os gastos 
sozinha. 

Após dias, ela con-
ta que, como a conta 
do tratamento tinha 
sido muito alto e es-
tava sem condições 
financeira para termi-
nar de pagar, ela criou 
o grupo em uma rede 
social e publicou uma 
mensagem contando 
o que havia aconteci-
do e, no mesmo ins-
tante, várias pessoas 
resolveram ajudar. 

Criação da Ajude Anjos 
de Ruas ocorrerá dia 31 

CÃES E GATOS

O Brasil celebrou, nes-
ta segunda-feira (25), o Dia 
Nacional da Mulher Negra. 
A data foi instituída pela Lei 
nº 12.987/2014, inspirada 
no Dia da Mulher Afro-Lati-
na-Americana e Caribenha, 
criado, em julho de 1992, 
como um marco internacio-
nal da luta e resistência da 
mulher negra no mundo. 
Essa data também é o Dia 
Nacional de Tereza de Ben-
guela, líder quilombola que 
viveu no atual Estado de 
Mato Grosso durante o sécu-
lo XVIII. Em comemoração, 
serão realizadas audiências 
públicas, festivais, seminá-

rios, conferências e feiras, 
entre outras atividades, que 
têm por objetivo reafirmar 
a identidade, a história e a 
luta das mulheres negras 
brasileiras, representadas 
pela força e determinação 
de Tereza de Benguela.

A “Rainha Tereza”, como 
ficou conhecida, assumiu a 
liderança do Quilombo de 
Quariterê após a morte do 
companheiro, José Piolho, por 
soldados comandados pelas 
autoridades locais. Segundo 
documentos da época, o lugar 
abrigava mais de 100 pessoas, 
sendo 79 negros e 30 índios. 
Números recentes do Insti-

tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) reve-
lam que 71% das mulheres 
negras estão em ocupações 
precárias e informais, contra 
54% das mulheres brancas 
e 48% dos homens brancos. 
O salário médio da trabalha-
dora negra continua sendo a 
metade do salário da traba-
lhadora branca. 

Mesmo quando sua es-
colaridade é similar à es-
colaridade de uma mulher 
branca, a diferença salarial 
gira em torno de 40% a mais 
para esta. Um outro estudo, 
realizado pelo Departamen-
to Penitenciário Nacional 

(Depen), em 2014, mostra 
que 68% da população das 
penitenciárias femininas do 
País são mulheres negras, 
contra 31% de mulheres 
brancas e 1% de indígenas. 
Os dados também apontam 
que 49% da população pe-
nitenciária feminina do País 
têm menos de 29 anos e 
50% possui apenas o Ensino 
Fundamental incompleto.

O levantamento revela, 
ainda, que o Brasil ocupa a 5ª 
posição da lista de 20 países 
com maior número de mu-
lheres presas, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
China, Rússia e Tailândia.

Dia Nacional da Mulher Negra 
é comemorado em todo o País

Ambulatório faz três anos e é referência

IGUALDADE RACIAL

TRAVESTIS E TANSEXUAIS

Davison Eliziario
Especial para A União

O Ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e Tran-
sexuais, situado no Complexo 
Hospitalar de Doenças Infecto-
contagiosas Clementino Fraga, 
completou três anos de funda-
ção nesse domingo (24). Nesse 
período, já são 210 usuários 
cadastrados. Desse total, 14 
são travestis, 41 homens trans 
e 155 mulheres trans, soman-
do um total de 2.182 atendi-
mentos desde sua inauguração 
até a data atual.

O espaço foi implanta-
do na primeira gestão do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
quando foi entregue à popula-
ção LGBT o primeiro ambula-
tório TT do Nordeste e o quar-
to do Brasil no ano de 2013. 
Desde então, a unidade vem 
sendo gerenciada pelo acadê-
mico de Serviço Social, Sérgio 
Araújo. De acordo com os da-
dos do ambulatório, 70% dos 
usuários fazem a terapia hor-

monal e o acompanhamento 
para o processo transexuali-
zador.  No período desses três 
anos, puderam ser verificados 
alguns avanços, dentre eles a 
cirurgia de raspagem do de-
nominado pomo de adão (ti-
reoplastia), feita em mulheres 
trans. Ainda há registros de 
liberação de pareceres para 
três mulheres trans, e quatro 
homens trans, para realização 
das cirurgias de transgenitali-
zação e a mastectomia em ou-
tros estados e países.

Por ser o único ambu-
latório funcionando no Nor-
deste acolhendo travestis e 
transexuais de diversos es-
tados brasileiros, a unidade 
é referência também para 
atendimento a usuários dos 
223 municípios da Paraíba, 
por meio do TFD -Tratamen-
to Fora do Domicilio, haja 
visto a cidade ou estado do 
usuário não ter acompanha-

mento para o processo tran-
sexualizador. As negociações 
para implantação do bloco 
cirúrgico no Hospital Univer-
sitário Dr. Lauro Wanderley já 
estão bem adiantadas, segun-
do o responsável técnico pelo 
ambulatório e ginecologista, 
Eduardo Sérgio. “O mais bre-
ve possível estaremos reali-
zando a primeira cirurgia de 
mastectomia no nosso Estado 
pelo SUS”, anunciou.

Referência
O ambulatório TT da Pa-

raíba é referência para o Minis-
tério da Saúde, pois conseguiu 
implantar o serviço com todos 
os profissionais que a portaria 
2.803 de 19 de novembro de 
2013 preconiza. Nos quatro 
primeiros meses de funciona-
mento foram registrados 210 
atendimentos divididos nos 
cinco profissionais, que na 
época atendiam as especiali-

dades de ginecologista, endo-
crinologia, psiquiatria, psico-
logia, e fonoaudiologia. Hoje, 
o atendimento foi ampliando 
para mais três profissionais, 
sendo um urologista, um as-
sistente social e uma técnica 
de enfermagem, além de uma 
mulher trans, Andreina Gama, 
que recepciona os usuários na 
porta de entrada do serviço. 
Após essas novas especialida-
des, o ambulatório TT aten-
deu, nos seis primeiros meses 
deste ano, 670 pessoas. 

O Ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e Tran-
sexuais funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 12h e 
das 13h às 17h. Toda consulta 
deve ser previamente agenda-
da no próprio ambulatório, 
situado no Complexo Hospi-
talar de Doenças Infectocon-
tagiosas Clementino Fraga, 
no bairro de Jaguaribe, em 
João Pessoa.
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INSS paga metade do 13o em agosto
Decreto que formaliza a 
antecipação foi publicado 
ontem no Diário Oficial

Ford faz recall de 
quase 45 mil veículos

Jornaleiro de 62 
anos é solto em sp 

Candidato portava 
balas de gengibre

Kardashian curte 
férias com filhos 

Lollapalooza vai 
ocorrer em março

A Ford protocolou campanha 
de chamamento dos veículos Ford 
Ranger Cabine Dupla, modelos 2014 
a 2017, informou a Secretaria Na-
cional do Consumidor do Ministério 
da Justiça e Cidadania (Senacon/
MJC). A razão é a possibilidade de 
destravamento do encosto do ban-
co traseiro. O Código de Defesa do 
Consumidor determina que o for-
necedor repare ou troque o produto 
defeituoso a qualquer momento e de 
forma gratuita. Se houver dificulda-
de, a recomendação é procurar um 
dos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor. 

O desembargador Freitas Filho, 
da 7a Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), determi-
nou nessa segunda-feira, 25, a soltura 
do jornaleiro José Valde Bizerra, de 62 
anos, preso desde dezembro do ano 
passado por xingar o juiz José Fran-
cisco Matos, da 9a Vara Cível de Santo 
André, nas redes sociais e por e-mails 
encaminhados à Corregedoria do TJ-SP.A 
decisão foi em caráter monocrático, ou 
seja, o desembargador decidiu sem 
consultar os demais magistrados da 
7a Câmara. Freitas Filho havia negado, 
em liminar, o habeas corpus impetrado 
pelo advogado Daniel Fernandes Rodri-
gues Silva para Bizerra responder às 
acusações em liberdade e deixou a de-
cisão final para o julgamento do mérito.

Embora tenha anunciado es-
tar com explosivos presos ao cor-
po, o homem que levou pânico ao 
Centro Universitário Jorge Amado 
(Unijorge), na tarde desse domin-
go, 24, em Salvador, identificado 
como o advogado Frank Oliveira da 
Costa, havia, na verdade, prendido 
balas de gengibre ao seu tórax, 
segundo informou a polícia, após 
averiguações. Na mochila, ele leva-
va duas bananas nanicas, em lugar 
de dinamite, como chegou a anun-
ciar.Frank confessou sua indigna-
ção por ter prestado exame para 
a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) 18 vezes - sem sucesso.

Kourtney Kardashian alu-
gou uma casa de sete quartos 
em Nantucket, Massachu-
setts, por todo o mês de ju-
lho, e tem ficado lá com seus 
três filhos Mason, 6, Penelo-
pe, 4, e Reign, de 19 meses. 
E, apesar de ter separado de 
Scott Disick desde julho de 
2015, ela permitiu que seu 
ex-parceiro e pai das crianças 
se juntasse a eles para sua di-
versão de verão. De acordo com 
o TMZ, o aluguel da casa custa 
US$ 6.600 por noite, mas o Air-
bnb garantiu uma oferta melhor 
para Kourtney.

A sexta edição do Lollapaloo-
za Brasil será realizada nos dias 25 
de 26 de março de 2017, no Autó-
dromo de Interlagos, localizado na 
Zona Sul de São Paulo. Informações 
sobre venda de ingressos ainda não 
foram divulgadas pela organização 
do evento. Em sua última edição, 
realizada em março de 2016, 170 
mil pessoas estiveram nos dois 
dias do festival no autódromo pau-
listano , de acordo com comunicado 
dos organizadores. Foram, no total, 
54 atrações musicais e 60 horas de 
música.

Foto: Reprodução internet

Aposentados e pensio-
nistas do INSS vão receber 
a primeira parcela do 13º 
em agosto. O decreto que 
formaliza a antecipação foi 
publicado nessa segunda-
-feira (25) no Diário Ofi-
cial da União. 

O valor a ser recebido 
em agosto corresponderá a 
até 50% do valor do benefí-
cio e será paga juntamente 
com os benefícios do mês. 
A segunda corresponderá à 
diferença entre o valor to-
tal do abono anual e o va-
lor da parcela antecipada e 

será paga em novembro. De 
acordo com a lei, tem direi-
to ao 13º quem, durante o 
ano, recebeu benefício pre-
videnciário como aposen-
tadoria, pensão por morte, 
auxílio-doença, auxílio-aci-
dente, auxílio-reclusão ou 
salário-maternidade. No 
caso de auxílio-doença e 
salário-maternidade, o va-
lor do Abono Anual será 
proporcional ao período 
recebido.

Aqueles que recebem 
benefícios assistenciais 
(Benefício de Prestação 
Continuada da Lei Orgâni-
ca da Assistência Social – 
BPC/LOAS e Renda Mensal 
Vitalícia – RMV) não têm 
direito ao Abono Anual. Segurados receberão o 130 salário juntamente com os benefícios do mês de agosto

O Centro de Convenções de João Pes-
soa está sediando mais uma vez a Multifei-
ra Brasil Mostra Brasil, nesta sua 23ª edição. 
Desde 2013, o evento, que antes ocupava 
as dependências do Espaço Cultural, passou 
a ter novo endereço, ganhando um espaço 
mais amplo e moderno, e oferecendo mais 
oportunidade de negócios. O Governo do 
Estado participa diretamente da feira, por 
meio de facilidades promovidas pela Receita 
Estadual aos expositores locais e de outros 
estados, visando à comercialização de pro-
dutos, e oferecendo serviços para os consu-
midores durante o evento, movimentando, 
assim, a economia paraibana.

Desde que acontecia nas dependências 
do Espaço Cultural, a feira já era sucesso. Mas 
em 2013, aconteceu uma significativa mu-
dança. A Multifeira passou a acontecer no 
Centro de Convenções de João Pessoa, cons-
truído pelo Governo do Estado para o desen-
volvimento do turismo, cultura, economia e 
comércio paraibanos. Nesta edição de 2016, 
o Governo Estadual participa da feira tam-
bém por meio de diversos órgãos, a exemplo 
da Autarquia de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB); 

Programa de Artesanato Paraibano (PAP); 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano; Corpo de Bombeiros; Polícias Civil e 
Militar – estes três últimos com apoio logísti-
co de segurança e que também estarão divul-
gando suas ações e atividades para o público 
participante do evento.

Quem confirma o apoio direto do Go-
verno do Estado na Multifeira é o diretor do 
Centro de Convenções, Ferdinando Lucena. 
“O Governo do estado participa de forma 
direta da feira, por meio de facilidades pro-
movidas pela Receita Estadual. A Brasil Mos-
tra Brasil ativa a economia e o comércio por 
dez dias, aumentando o fluxo de vendas das 
empresas participantes”, afirmou o gestor.

Espaço amplo e moderno 
O Centro de Convenções de João Pessoa 

foi projetado para ser um dos mais moder-
nos do País, com todos os equipamentos 
necessários para realização de grandes pro-
jetos. Sua estrutura é composta por quatro 
prédios principais: a Torre do Mirante, o Pa-
vilhão de Feiras e Exposições, o Pavilhão de 
Congressos e Convenções e o Teatro Pedra 
do Reino.

Buscando inserir ainda mais o Estado 
da Paraíba no contexto do Turismo de Ne-
gócios, o Centro de Convenções de João 
Pessoa, que tem uma área total construída 
de 48.676m2, tem capacidade para receber 
eventos empresariais, como feiras de ex-
posições, simpósios e congressos, além de 
grandes espetáculos, como peças teatrais e 
concertos.

O Pavilhão de Feiras e Exposições ofere-
ce 19 milm² de área construída e área livre 
para exposições e estandes de 15 mil m², com 
capacidade para até 20 mil pessoas, depen-
dendo da quantidade de expositores. Divi-
dindo o espaço, é possível executar até qua-
tro eventos simultaneamente.

Foram distribuídos quatro locais de cre-
denciamento e venda de ingressos, além 
de lanchonete externa com espaço para 72 
mesas, lanchonete interna e oito saídas de 
emergência. Além disso, no subsolo existe 
uma área técnica, projetada com a tecnolo-
gia mais moderna, com um sistema de exaus-
tão mecânica, em que todas as instalações 
poderão ser feitas e distribuídas de forma a 
fornecer aos estandes pontos de água, esgo-
to, eletricidade e cabeamento estruturado.

Estado apoia a realização do evento
                                       MULtiFEiRA BRAsiL MostRA BRAsiL 

Os proprietários de 
veículos com placa ter-
minada em 9 deverão an-
tecipar o pagamento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) para a próxi-
ma sexta-feira (29).Como 
o dia 31 de julho cai no 
domingo, o contribuinte 
precisa antecipar o paga-
mento para evitar multas 
e juros. 

Os donos de veículos 
têm duas opções: o paga-
mento em cota única à vis-
ta com desconto de 10% 
ou então parcelamento 
em até três vezes, mas 
sem desconto, sendo que a 
primeira parcela deve ser 
paga também até o último 
dia útil do mês de julho.

Caso o boleto não te-
nha chegado à residên-
cia, o contribuinte pode-
rá solicitar em qualquer 
posto de atendimento do 
Detran-PB ou imprimi-lo 
pessoalmente no site do 
órgão. Basta informar os 
números completos da 

placa dos veículos e do 
Renavam no link http://
www.detran.pb.gov.br/
index.php/ipva.html

Parcelamento 
Termina também no 

dia 29 de julho o prazo 
para pagamento da segun-
da parcela do total de três 
da placa final 8, enquanto 
os proprietários da placa 
terminada em 7 deverão 
efetuar a terceira e última 
parcela do tributo.

Isenção
A legislação do IPVA 

em vigor assegura isenção 
do imposto para proprie-
tários de veículos com 16 
anos completos do ano de 
fabricação, sendo assim 
veículos com ano de fa-
bricação abaixo de 2000 
ficarão isentos de paga-
mento do IPVA em 2016. 
Contudo, esses veículos 
devem efetuar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (Dpvat), licen-

ciamento e a taxa de pre-
venção contra incêndio 
(bombeiros). A Secretaria 
de Estado da Receita vol-
ta alertar os contribuin-
tes paraibanos para evitar 
atrasos no pagamento. 

A Receita Estadual 
adotou a taxa referencial 
do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custó-
dia, mais conhecida como 
taxa Selic para corrigir 
os débitos tributários es-
taduais, como é o caso 
do IPVA, cujo pagamento 
deverá ser quitado sem-
pre até o último dia útil 
de cada mês para que o 
contribuinte evite juros 
e perdas, inclusive o des-
conto de 10% à vista na 
cota única. Caso o contri-
buinte deixe de pagar na 
data limite, além de per-
der o desconto, o paga-
mento do tributo sofrerá 
acréscimo da taxa Selic de 
1% sobre o valor do IPVA 
mais 0,33% de juros de 
mora ao dia, com limite de 
até 20%.

Prazo de IPVA para carro com 
placa final 9 vai até sexta-feira

sEM MULtAs

A mais recente pesqui-
sa de preços de combustí-
veis, realizada pelo Procon 
de Campina Grande, reve-
lou uma boa notícia para os 
clientes dos postos de abas-
tecimento da cidade. Com-
parado com o mês de junho, 
todos os combustíveis ven-
didos nos 52 postos partici-
pantes da amostra obtiveram 
redução em seu preço médio. 
A pesquisa do Procon Mu-
nicipal considerou os cinco 
combustíveis mais utilizados 
na cidade: gasolina comum, 
gasolina aditivada, etanol, 
diesel e diesel S10.

Conforme a pesquisa, 
o preço médio do etanol foi 
o que obteve a maior redu-
ção passando de R$ 3,160 
para R$ 3,147 (redução de 
0,41%). Já a gasolina aditi-
vada obteve uma redução 
de 0,26%, isso porque em 
junho custava R$ 3,892 e 
neste mês de julho passou a 
custar R$ 3,882. Por sua vez 
a gasolina comum obteve re-
dução média de 0,16% com 
preço caindo de R$ 3,836 
para R$ 3,830. O óleo diesel 
obteve redução em seu pre-
ço médio de 0,23%, ou seja, 
o preço médio do litro deste 
combustível em junho era de 

R$ 3,054 e agora em julho 
custa R$ 3,047. O diesel S10 
obteve a menor redução 
com 0,03%, o preço médio 
era de R$ 3,152 e baixou 
para R$ 3,151.

Ainda de acordo com a 
pesquisa do Procon, o etanol 
está sendo vendido por valo-
res entre R$ 2,99 e R$ 3,39. A 
gasolina aditivada está com 
preços que variam de R$ 3,76 
a R$ 3,99, revelando uma 
economia de R$ 0,23 para o 
consumidor que abastecer 
no estabelecimento que pra-
tica o preço mais em conta. Já 
a gasolina comum tem pre-
ços entre R$ 3,76 e R$3,89. 
Para abastecer com diesel o 
consumidor encontrará valo-
res de R$ 2,95 e R$ 3,15. Para 
o diesel S10 os valores desse 
combustível estão variando 
entre R$ 3,039 e R$ 3,25.

O Procon alerta que, 
mesmo o etanol apresentan-
do preço mais em conta, ain-
da não é vantajoso abastecer 
o veículo com esse tipo de 
combustível. “Nos 52 pos-
tos pesquisados, ainda não é 
vantajoso abastecer com eta-
nol. O consumidor deve esco-
lher entre a gasolina comum 
e a aditivada”, informou o 
Procon Municipal, Paulo Porto.

Preço de combustíveis 
tem redução, diz Procon

                CAMpinA GRAndE 
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Dívida Pública Federal atinge R$ 2,958 trilhões

Tesouro Nacional 
Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil

A Dívida Pública Federal 
(DPF) apresentou aumen-
to, em termos nominais, de 
2,77%, em junho na compa-
ração com maio, ao passar 
de R$ 2,878 trilhões para 
R$ 2,958 trilhões. Os dados, 
que incluem o endividamento 
interno e externo, foram di-
vulgados nessa segunda-feira 
(25) pelo Tesouro Nacional.

O endividamento do Te-
souro pode ocorrer por meio 
da oferta de títulos públicos 
em leilões, pela internet (Te-
souro Direto) ou pela emis-
são direta. Outro fator de ele-
vação pode ocorrer em razão 
da assinatura de contratos 
de empréstimo. Em junho, as 
emissões da DPF correspon-
deram a R$ 64,18 bilhões, 
enquanto os resgates alcan-
çaram R$ 3,07 bilhões, resul-
tando em emissão líquida de 
R$ 61,11 bilhões.

“Foi a maior emissão lí-
quida desde junho de 2015”, 
informou o coordenador-ge-
ral de Operações da Dívida 
Pública, do Tesouro Nacio-
nal, Leandro Secunho. A Dí-
vida Pública Mobiliária Fe-
deral interna (Dpmfi) teve o 

‘Troca com troco’ 
de veículo avança

Confiança do 
consumidor sobe 

Exportação: média 
ficou em US 724,4 mi

PIB em 2016 passa 
de 3,25% para 3,27%

Movimento do 
comércio tem queda

Em tempos de restrição 
de crédito e aperto no orça-
mento, trocar de carro e ainda 
sair com dinheiro no bolso pode 
parecer uma oferta vantajosa, 
ainda mais por causa das taxas 
de juros mais baixas do que as 
praticadas no empréstimo pes-
soal. A modalidade, chamada de 
“troca com troco”, ganha apelo 
com a crise, mas exige atenção 
na hora de fechar o negócio para 
que o consumidor não faça um 
mau negócio.

A confiança do consumidor 
subiu 5,4 pontos em julho ante 
junho, na série com ajuste sa-
zonal, informou nessa segunda-
-feira, 25, a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Com o resultado, o 
Índice de Confiança do Consumi-
dor (ICC) ficou em 76,7 pontos, 
após registrar o terceiro avanço 
consecutivo.”A alta da confian-
ça do consumidor nestes três 
últimos meses foi quase que 
inteiramente determinada pela 
melhora das expectativas, um 
descolamento aparentemente 
iniciado durante o desfecho da 
primeira fase do processo de 
impeachment.

A média diária de ex-
portações ficou em US$ 727,4 
milhões na quarta semana de 
julho, queda de 14,8% em re-
lação à média de US$ 853,3 
milhões obtida até a terceira 
semana do mês, informou nessa 
segunda-feira, 25, o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. Já a média diária das 
importações ficou em US$ 557,0 
milhões, redução de 4% ante a 
média de US$ 580,4 milhões 
registrada até a terceira sema-
na. Do lado das exportações, a 
queda da média diária foi disse-
minada entre as três categorias. 

Apesar da melhora das 
projeções na semana passada do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Instituto Internacional 
de Finanças (IIF) para a economia 
brasileira, o Relatório de Mercado 
Focus não trouxe refresco nas 
estimativas domésticas para o 
Produto Interno Bruto (PIB). O 
Relatório de Mercado Focus, di-
vulgado nessa segunda-feira, 25, 
pelo Banco Central, mostrou que a 
projeção para a economia passou 
de -3,25% para -3,27%, após 
três semanas seguidas de melho-
ra das previsões, que estavam em 
-4,44% um mês atrás.

O movimento do comércio 
varejista caiu 1,1% em junho 
ante o mesmo mês de 2015, 
segundo pesquisa da Boa Vista 
SCPC divulgada nessa segunda-
-feira, 25. Na variação mensal, 
com ajuste sazonal, o indicador 
subiu 2,0%. Já no acumulado do 
primeiro semestre há queda de 
5,6%, enquanto em 12 meses a 
retração é de 5,3%.

FoTo: Reprodução/Internet

estoque ampliado em 3,41% 
ao passar de R$ 2,744 tri-
lhões para R$ 2,837 trilhões. 
A Dpmfi é a dívida pública 
federal interna em circulação 
no mercado nacional.

Estoque
Com relação ao estoque 

da Dívida Pública Federal 
Externa (DPFe), houve re-
dução de 10,34% na com-
paração com o resultado do 
mês anterior, chegando a 
R$ 120,77 bilhões, equiva-
lentes a US$ 37,63 bilhões. 
Desse total, R$ 110,70 bi-
lhões (US$ 34,49 bilhões) 

referem-se à dívida mobi-
liária (títulos), e R$ 10,07 
bilhões (US$ 3,14 bilhões), 
à dívida contratual. A DPFe 
é a dívida existente no mer-
cado internacional paga em 
outras moedas. 

De acordo com o Tesouro 
Nacional, a variação da DPFe 

deveu-se principalmente pela 
valorização do real em rela-
ção a moedas que compõem 
o estoque da dívida externa. 
De acordo com o Plano Anual 
de Financiamento (PAF), o go-
verno estima a Dívida Pública 
Federal, em 2016, entre R$ 3,1 
trilhões e R$ 3,3 trilhões.

Os mutuários da Caixa 
Econômica Federal podem, 
desde ontem, financiar imó-
veis de até R$ 3 milhões, o do-
bro do limite de financiamen-
to em vigor até agora, de R$ 
1,5 milhão.

A mudança foi anuncia-
da na semana passada pela 
instituição financeira e afeta 
somente operações de crédito 
do Sistema Financeiro Imobi-
liário (SFI). Essa modalidade 
de crédito financia imóveis 
mais caros, sem emprestar di-
nheiro do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

Além de aumentar o li-
mite de crédito, a Caixa anun-
ciou que passará a financiar 
uma parcela maior do valor 
dos imóveis por meio do SFI. 
A cota de financiamento para 
imóveis usados subiu de 60% 
para 70% do valor total. Para a 
compra de imóvel novo, cons-
trução em terreno próprio, 
aquisição de terrenos e refor-
ma ou ampliação, a cota pas-
sou de 70% para 80%.

Nas operações contrata-
das com interveniente quitan-
te, nas quais haverá quitação 
de financiamento com outra 
instituição financeira, a cota 
de financiamento subirá de 
50% para 70%. Até o início do 
ano passado, a Caixa financia-
va 70% dos imóveis adquiri-
dos pelo SFI. O teto caiu para 
40% em maio de 2015 e tinha 
sido reajustado para 60% em 
março deste ano.

As mudanças que entram 
em vigor hoje não afetam as 
operações do Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), que 
financia a compra de imóveis 
de até R$ 750 mil em São 

Paulo, no Rio de Janeiro, em 
Minas Gerais e no Distrito 
Federal e de até R$ 650 mil 
nas demais localidades do 
país. O SFH financia imóveis 
com recursos da poupança e 
do FGTS. O SFI financia uni-
dades de maior valor, com re-
cursos de fundos de pensão, 
fundos de renda fixa, compa-
nhias seguradoras e bancos 
de investimento.

Setor imobiliário
A mudança nas regras de 

financiamento habitacional 
pela Caixa Econômica Federal, 
que vai permitir a compra de 
imóveis mais caros, poderá 
reaquecer o setor imobiliário, 
que vem sentindo fortemente 
os impactos da crise financei-
ra nos últimos anos.

Para o presidente da Câ-
mara Brasileira da Indústria da 
Construção, José Carlos Mar-
tins, apesar de ser voltada para 
um mercado mais restrito, a 
medida é muito bem-vinda 
para o setor. “Quando se traba-
lha com financiamento, acaba-
se tendo dinheiro mais barato 
e facilitando-se os negócios. 
E tem-se um conforto maior”, 
disse Martins.

As mudanças nas regras 
de financiamento chegam em 
“excelente hora”, na avaliação 
do vice-presidente da Asso-
ciação das Empresas do Mer-
cado Imobiliário do Distrito 
Federal (Ademi-DF), Eduardo 
Aroeira. Isso porque, segundo 
ele, as expectativas e o otimis-
mo das pessoas têm melho-
rado. “Vai auxiliar bastante 
na compra de imóveis para 
classes mais elevadas, que vi-
nham sofrendo bastante com 
a maior dificuldade de finan-
ciamento”, observou. 

Caixa Econômica inicia 
operação de até R$ 3 mi

CASA PRÓPRIA

Da Agência Brasil

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil  

Levantamento da Serasa 
Experian revelou que de 3,087 
milhões de consumidores que 
abriram o Cadastro Positivo, 
36,1% estão inadimplentes e 
63,9% apresentaram alguma 
restrição ao crédito nos úl-
timos dois anos, mas saíram 
da lista de devedores. Outros 
24,5% não foram negativadas 
nos últimos 24 meses.

O estudo apontou que 
a maioria dos cadastrados 
(61,8%) recebe até dois sa-
lários mínimos. Entre as pes-
soas que optaram pelo Cadas-
tro Positivo, 15,0% têm entre 
31 e 35 anos, seguido daque-

les entre 26 e 30 anos (14,5%) 
e, da faixa entre 36 a 40 anos 
(12,9%). O Cadastro Positivo 
existe desde 2013 e permite 
que as concedentes de crédito 
vejam as contas pagas daquele 
que está solicitando o crédito. 
No caso do sistema anterior 
só os registros negativos eram 
considerados. 

Segundo a Serasa Expe-
rian, as informações possibi-
litam o aprimoramento das 
ferramentas utilizadas na 
concessão e gerenciamento 
do crédito, porque mostra o 
grau de comprometimento 
das pessoas com financia-
mentos em todo o mercado. 
“O Cadastro Positivo contri-
bui para reduzir a assimetria 

de informações e estimular 
um sistema de precificação 
mais justa, em que se leva 
em conta o perfil de risco de 
cada tomador”, explicou a 
diretora do Serasa Consumi-
dor, Fernanda Monnerat.

Para abrir o Cadastro 
Positivo basta entrar no site 
www.serasaconsumidor.
com.br. O consumidor que 
fizer o Cadastro Positivo 
pela internet ganha um mês 
do serviço antifraude da Se-
rasa, o MeProteja. 

Ele avisa por e-mail e 
mensagem de celular (SMS) 
toda vez que o CPF do cidadão 
for consultado na hora de uma 
compra no comércio ou em-
préstimos em bancos. 

Serasa: 63,9% dos inscritos 
saem da lista de devedores

CADASTRo PoSITIVo

A inadimplência das empresas au-
mentou 12,34% em junho em compa-
ração com o mesmo mês do ano passa-
do. Os dados do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
se referem ao número de empresas de-
vedoras em quatro regiões pesquisadas 
– Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. 
A região Sudeste não foi considerada 
devido à Lei Estadual nº 15.659 que vi-
gora no estado de São Paulo e dificulta 
a negativação de pessoas físicas e jurí-
dicas no estado, informou o SPC Brasil. 
Entre as quatro regiões analisadas, o 
Nordeste foi a que apresentou a maior 

variação do número de empresas com 
o CNPJ registrado nas listas de negati-
vados: um avanço anual de 14,31%. No 
Centro-Oeste, a inadimplência de pes-
soas jurídicas também registrou forte 
avanço, crescendo 12,69% na compara-
ção entre junho e o mesmo mês do ano 
anterior. As regiões Sul e Norte apresen-
taram variações menores do número de 
devedores: 10,66% e 10,05%, respec-
tivamente. O setor credor de Serviços, 
que inclui os bancos e financeiras, lide-
ra a participação no total de dívidas em 
atraso das empresas em todas as regiões 
pesquisadas, ou seja, é o segmento para 
quem as empresas mais estão devendo. 

Inadimplência de empresas 
aumenta 12,34% em junho

EFEITo DA CRISE ECoNôMICA

Montante do débito 
apresentou aumento de 
2,77% em junho diante 
de maio



Advogado Antônio 
Flávio Toscano de Moura, 
tabelião Germano Toscano 
de Brito, arquiteta Car-
men Raquel Pires Guedes 
Pereira, presidente da 
Funjope Maurício Burity, 
empresários Alexandre de 
Almeida Monteiro, José 
Carlos Teixeira de Carvalho 
Filho, executivos Gilvandro 
de Farias e Raquel Guerra, 
Sras. Tereza Cavalcanti e 
Lívia Meira Rodrigues de 
Aquino, médico Péricles 
Vitório Serafim e Mário 
Toscano.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Felizes da vida estão os avós de primeira viagem médicos João e Lúcia Medeiros 
com o nascimento da pequena Sofia, filha do ortopedista Lucas Medeiros e da advogada 
Rássima Miranda Medeiros. São avós maternos Silvino e Cátia Miranda.
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Para o álbum de família: professor e sociólogo Carlos Montenegro Guerra na comemoração dos seus  
88 anos com os filhos Sheila, Rodrigo e Carla

Estimados amigos Tereza e Germano Toscano de Brito, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Lívia e Sagno Rodrigues de Aquino, ela é a aniversariante de hoje

Caridade
ATÉ O fi-

nal deste mês, a 
Dodolar, especializa-
da em artigos de 
decoração, na Av. 
Acre, 216, no Bairro 
dos Estados, pro-
move a campanha 
“Dia da Caridade”, 
celebrado no último 
dia 19. Para par-
ticipar, basta doar 
um lençol antigo e 
ganhar 30% na com-
pra de um novo. E a 
cada lençol doado, a 
loja doará um novo 
para a Associação 
Donos do Amanhã.

A VICE-PRESIDENTE  e corregedora do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Maria das 
Graças Morais Guedes convidando para as solenidades 
de lançamento da “Cartilha da Propaganda Eleitoral” e da 
campanha “Propaganda Eleitoral, você é o fiscal”, amanhã 
às 15h na sala de sessões do TRE.

Uma boa oportunidade para quem está envolvido nas 
eleições, pois o evento terá palestras sobre propaganda de 
rua e de mídia, ministradas pelos juízes responsáveis pela 
propaganda eleitoral em João Pessoa e Campina Grande.

Propaganda nas eleições

Dois Pontos

  A cantora Elza Soares vai ser 
uma das artistas a se apresentar 
na abertura das Olimpíadas Rio 
2016 no próximo dia 5 de agosto, 
cuja cerimônia será dirigida por 
Fernando Meirelles, diretor dos 
filmes “Cidade de Deus” e “Ensaio 
Sobre a Cegueira”.
  Aos 86 anos Elza fará a apre-
sentação numa cadeira projetada 
pelo arquiteto Sérgio Bernardes com 
rodinhas instaladas nos pés para 
facilitar sua locomoção.

FOTO: Divulgação

Jurema
A ARTISTA paulis-

ta Susy Okamoto e o 
gaúcho Rafael Avancini 
estarão no Projeto 
Quintas Dialógicas na 
Galeria Archidy Picado, 
no Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

Será nesta quin-
ta-feira, 28, onde 
farão palestra colo-
cando em discussão 
o projeto de pesqui-
sa sobre o Culto da 
Jurema, que é um culto 
religioso sincrético cuja 
matriz é ameríndia, que 
é realizado no Litoral 
Sul da Paraíba. O pro-
jeto Quintas Dialógicas 
tem por objetivo pro-
mover um debate entre 
a sociedade, artistas e 
acadêmicos.

   A atriz Brie Larson, vencedora do Oscar por “O Quarto de Jack”, será a primeira 
mulher protagonista de um filme da Marvel. Ela foi escolhida para interpretar a Capitã Marvel,  
a heroína que faz o papel de um piloto da Força Aérea que desenvolve superpoderes após um 
acidente. A estreia está prevista para março de 2019.

Valorosa equipe campeã da campanha Cabo Branco na Copa da Amizade de Futsal conduzida com maestria  
por Gilberto Giba Ruy com apoio dos leais cabobranquenses Jeová Colaço, Alexandre, André  Almeida, 
Mazureik, Nildo, Bruno, Sérgio e Saulo

Pró-Equidade

A CAGEPA  aderiu 
ao Programa Pró-Equi-
dade de Gênero e Raça, 
proposta do Governo 
Federal que tem por ob-
jetivo o desenvolvimento 
de novas concepções na 
cultura organizacional e 
relações de trabalho com 
menos desigualdades. O 
projeto foi apresenta-
do ontem para o corpo 
funcional da empresa 
no auditório da Gerência 
Regional do Litoral.

Olimpíadas
SEGUNDO a gerente 

geral do Caesar Park Rio 
de Janeiro Ipanema, Marie 
Bérengère Chapoton, o 
hotel vai estar com sua 
ocupação máxima du-
rante as Olimpíadas Rio 
2016, com programações 
habituais e o tradicional 
rendez-vous no rooftop. 

O hotel, adminis-
trado pela Rede Acoor 
Hotels, é um dos preferi-
dos dos nordestinos que 
chegam ao Rio, principal-
mente os paraibanos.

   A  Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano está com um estande na 
feira Brasil Mostra Brasil, expondo as principais ações do órgão e promovendo campanha 
para o enfrentamento do trabalho infantil.

“A sinceridade é a 
forma mais trágica e 
elegante de dizermos 
aquilo que as pessoas 
não querem ouvir”

“Saber a hora de aparecer 
ou deixar alguém aparecer 
é o que pode haver de mais 
chique. Civilizado é não 
invadir e não abusar”

RICARDO FISCHER GLORINHA KALIL

20

O ARTISTA plástico, designer gráfico e fotógrafo 
paraibano Guy Joseph vai estar com uma mostra de foto-
grafias impressas em Giclée com características de Fine 
Art durante o XXXI Pôr do Sol Literário, que vai acontecer 
nesta quinta-feira, 28, na Academia Paraibana de Letras.

Como sempre na vanguarda, Guy apresenta uma tecno-
logia considerada o que há de mais sofisticado em termos 
de impressão em artes gráficas.

Sempre na vanguarda

Tereza e Régis Cavalcanti, ele está hoje aniversariando

Cabo Branco
O GLORIOSO Clube 

Cabo Branco, que resiste 
aos tempos e se trans-
forma cada vez mais em 
boas opções de lazer 
e esportes para seus 
sócios, se prepara para 
eleger nova diretoria e 
conselhos Fiscal e Delibera-
tivo no próximo dia 20 de 
agosto.

Estarei, mais uma 
vez, candidata ao Con-
selho Deliberativo, cuja 
chapa é encabeçada pelos 
valorosos cabobranquenses 
Gilberto Giba Ruy e 
Jeová Colaço, ao lado dos 
companheiros Guilherme 
Carvalho, Tavinho Santos, 
Gumercindo Leite, entre 
outros.
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Paraibano é terceiro na 
etapa do Brasileiro de 
Kart na cidade de Conde

BOTAFOGO NA SÉRIE C

Preparação para próximos jogos
No G4, Belo já pensa nos 
dois compromissos do 
campeonato fora da capital
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 Ver o Botafogo, jogando em casa, virou 
uma satisfação para o torcedor alvinegro. É 
um time completamente diferente do que 
joga lá fora. A equipe já começa escalada de 
forma diferente, e parte para cima. Marca 
pressão, não deixa a outra equipe jogar, faz 
gols e abusa de perder tantos outros. Não é à 
toa que é a única equipe, em toda a Série C, a 
ter cem por cento de aproveitamento em jo-
gos dentro de casa. Faltou um golzinho para 
o Belo assumir de novo o topo da tabela. 

A bola que vem jogando o Marcinho e o 
Rodrigo Castro é redondinha, e fez com que 
o time começasse a criar oportunidades para 
os atacantes. O time deu liga, e se continuar 
assim, é um sério concorrente a conseguir 
uma vaga para a Série B de 2017. 

O caminho ainda é longo, e não dá para 
tirar os pés do chão. Tem que dar continui-

dade ao trabalho, e jogar sempre com muita 
seriedade. Afinal, faltam ainda 8 jogos para 
terminar a primeira fase. Depois haverá o cru-
zamento com adversários de outras regiões, 
teoricamente mais fortes do que os do grupo 
A. E só após passar pelo primeiro mata-mata, 
ficará entre os quatro primeiros colocados, 
e terá seu sonho realizado, de subir para a 
Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Vem aí o lanterna Cuibá. Mesmo jogando 
fora de casa, o que se espera é uma vitória, 
afinal, o Belo é muito mais time, e não tem 
porque jogar de forma covarde, como vem 
fazendo quando atua fora de casa. Não é à 
toa que não venceu nenhuma partida. Dos 
cinco jogos que disputou longe do Almeidão, 
empatou três e perdeu dois. É chegada a 
hora de se impor, se quiser continuar brigan-
do pelo topo da tabela. 

A partir de agora, teremos dois jogos 
seguidos fora de casa. É preciso jogar como 
se estivesse no Almeidão. O resultado será 
uma consequência de jogo. Não podemos 
jogar para empatar como estamos fazendo, 
porque perderemos pontos importante, e 
corremos o risco de perder os jogos. Vamos 
para cima Belo, não devemos temer ninguém 
nesse Grupo A, nivelado por baixo.

Campinense
Aos troncos e barrancos, a Raposa vai 

sobrevivendo e tentando um entrosamento 
no decorrer da competição. É natural que o 
torcedor passe por sustos. E foi assim contra 
o Globo, no último domingo, quando o Cam-
pinense começou perdendo, dentro de casa. 

A Raposa foi valente, partiu para cima, 
pressionou até virar o placar e ganhar de 

forma merecida. Mas este golzinho sofrido no 
Amigão pode estragar os planos do Rubro-Ne-
gro, porque deu a vantagem ao adversário de 
poder ficar com a vaga, com um simples 1 a 
0. Se repetir o placar do Amigão, a decisão irá 
para os pênaltis, e mesmo que perca por um 
gol de diferença, mas a partir de um 3 a 2, o 
Campinense ficará com a vaga. O empate tam-
bém dá a vaga ao campeão paraibano.

O Globo já mostrou que é um time muito 
certinho e entrosado. Dentro de casa, vai 
crescer ainda mais e partir para cima da 
Raposa. Todo cuidado é pouco. Os novos 
jogadores poderão até estrear e serem úteis 
ao time, mesmo que ainda desentrosados 
com o restante da equipe. Apesar de tudo, 
acredito no Campinense, e acho que passará 
para a próxima fase da competição. Ficamos 
na torcida.

Descansar, depois de uma se-
mana desgastante com jogos quarta 
e domingo e com viagens. Essa é a 
orientação do técnico Itamar Schul-
le para os jogadores do Botafogo, 
após a vitória de 2 a 0 sobre o Sal-
gueiro-PE, no último domingo. Com 
o resultado, o clube permaneceu na 
segunda colocação do Grupo A, com 
18 pontos, ao lado do Fortaleza, que 
é líder por causa do saldo de gols. 
Agora, o Belo se prepara para duas 
partidas fora de casa, a primeira no 
próximo final de semana contra o 
Cuiabá, e a segunda contra o ABC, 
em Natal.

Para o técnico Itamar Schulle, 
a equipe toda está de parabéns, 
porque conseguiu manter os cem 
por cento de aproveitamento den-
tro de casa, e ter a melhor defesa 
do campeonato. “Tenho que agra-
decer primeiramente a Deus e de-
pois aos jogadores pelo empenho 
dentro de campo. Estamos muito 
bem na competição, e consegui-
mos o que nenhuma outra equipe 
conseguiu dentro de casa. Mas a 
torcida está devendo. Queria ver 
o Almeidão com umas 30 mil pes-
soas, e isto não está acontecendo, 
apesar a excelente campanha do 
clube”, disse Itamar.

Para o jogo contra o Cuiabá, o 
Botafogo não terá o meia Marcinho, 
que levou o terceiro cartão amare-
lo, e nem o zagueiro Plínio, que foi 
expulso. O técnico Itamar não está 
preocupado com o problema, mas 
lamenta a forma de jogar da equipe 
no final da partida, que possibilitou 
tomar estes cartões. “Os jogadores 
foram na euforia da torcida, indo 
no desespero para fazer mais gol, 
ao invés de jogar com inteligência, 
tocar a bola, e chamar o adversário 
para sair no contra-ataque. Isto dei-
xou alguns setores desguarnecidos, 
e por isso, alguns jogadores foram 
obrigados a fazer faltas e tomamos 
muitos cartões”, disse o Itamar.

Entre os jogadores, um dos 
mais alegres após a vitória sobre 
o Salgueiro foi o meio campo Pe-
dro Castro, um dos melhores em 
campo. “Eu vinha buscando este 
primeiro gol no Botafogo, há muito 
tempo. Graças a Deus, ele chegou 
contra o Salgueiro, e fiquei muito 
feliz”, disse o atleta.

O próximo jogo do Botafogo 
será no domingo, 31, às 16 horas, 
na Arena Cuiabá, contra o Cuiabá. O 
clube do Mato Grosso é o atual lan-
terna do grupo, com apenas 9 pon-
tos ganhos em 10 jogos. 

Belo cem por cento

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Raposa sofre, mas vence de virada o Globo-RN
Apesar do susto, a vitória veio, 

e o Campinense acabou fazendo o 
dever de casa, revertendo a vanta-
gem que era do Globo, no primeiro 
jogo do mata-mata, que vai definir 
quem passa para a próxima fase do 
Campeonato Brasileiro da Série D. A 
Raposa começou perdendo em ple-
no Amigão, mas conseguiu reverter 
o resultado na segunda etapa.

Para o técnico Paulo Moroni, o 
time não soube executar, no primei-
ro tempo, o que treinou e facilitou as 
coisas para o adversário, mas na se-
gunda etapa, depois de uma preleção, 
encontrou seu futebol. “Começamos 
mal, porque não estávamos usando 
as laterais do campo, como foi trei-
nado. Conseguimos anular o adver-
sário, que só chegou duas vezes, num 
cruzamento e num chute de fora da 
área, que acabou sendo gol. Após a 
expulsão de um jogador deles, nosso 
time acordou e melhorou um pouco. 
Na segunda etapa, nós conversamos 
com os jogadores, e fizemos algumas 
substituições, ai a equipe cresceu, 
passou a dominar a partida, e a criar 
inúmeras chances de gols, virando o 
placar”, disse o treinador.

Para o jogo de volta contra o 
Globo, o Campinense perdeu o vo-
lante Sobral, que levou o terceiro 
cartão amarelo. Para o treinador, é 
um jogador importante, mas que o 
elenco tem atletas para substituir 
no mesmo nível. “Vamos deixar 
para ver isto durante a semana. 
Mas o Campinense tem um bom 
elenco. Temos aí a volta do Negret-
ti, que pode entrar nesta posição e 
mais outras opções”, disse.

Os novos contratados do clube 
deverão estar à disposição de Pau-
lo Moroni para o próximo jogo. São 
eles o lateral direito João Carlos, o 
meia Diogo e o atacante Vanger.

Para o jogo da volta em Ceará 
Mirim, o Campinense vai com a van-
tagem de jogar pelo empate para se 
classificar. Caso o Globo vença por 
1 a 0 fica com a vaga, porque fez 
um gol em Campina Grande. Se o 
placar se repetir, a decisão será nos 
pênaltis. A partir daí, se o Campi-
nense vencer, ou mesmo que perca 
por diferença de um gol, a partir do 
placar de 3 a 2, ficará também com 
a vaga, eliminando o time do Rio 
Grande do Norte.

BRASILEIRO SÉRIE D

O jogo foi no Amigão, em Campina Grande, e o Campinense venceu no mata-mata

No último domingo, na presença de um bom público no Estádio Almeidão, o Botafogo venceu por 2 a 0 o Salgueiro-PE e se manteve na segunda colocação

FOTO: Marcos Lima

FOTO: Divulgação
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Definida a seleção de basquete que 
vai representar o Brasil nos Jogos
As 12 atletas tiveram seus 
nomes divulgados pelo 
treinador Carlos Barbosa

O técnico Antônio Car-
los Barbosa definiu a lista 
das 12 jogadoras da Seleção 
Brasileira de Basquete que, 
sob seu comando, defende-
rão o Brasil nos Jogos Olím-
picos Rio 2016. O Brasil está 
no Grupo A e faz sua estreia 
olímpica contra a Austrália, 
medalha de bronze nos Jo-
gos de Londres 2012, no dia 
6 de agosto. Depois, a sele-
ção terá como adversários 
o Japão (8 de agosto), cam-
peão asiático, e as outras 
três seleções classificadas 
no Pré-Olímpico Mundial: 
Bielorrússia (9 de agos-
to), França (11 de agosto) 
e Turquia (13 de agosto). A 
fase de grupos será dispu-
tada na Arena da Juventude, 
em Deodoro, zona oeste do 
Rio de Janeiro. A partir das 
quartas de final, o basquete 
feminino terá suas partidas 
na Arena Carioca 1, na Barra 
da Tijuca.

 Adriana Moisés, Joice 
Rodrigues e Tainá da Paixão 
(armadoras); Isabela Ramona, 
Iziane Marques, Palmira Mar-
çal e Tatiane Pacheco (alas); 
Damiris Dantas (ala-pivô); 
Clarissa dos Santos, Érika de 

Souza, Kelly Santos e Nádia 
Colhado (pivôs). Essas são as 
12 jogadoras convocadas por 
Barbosa. A ala Patrícia Teixei-
ra Ribeiro será mantida no 
grupo até o final da prepara-
ção em Campinas.

 Antes do embarque 
para os Jogos Rio 2016, 
as brasileiras enfrenta-
rão a seleção do Japão nos 
Jogos Desafio, marcados 
para amanhã e na próxima 
sexta-feira,  29, às 20h (de 
Brasília), no Clube Concór-
dia (Rodovia Dr. Heitor Pen-
teado, km 6 – Sousas), em 
Campinas. E mesmo depois 
da chegada das brasileiras 
na Vila Olímpica, no Rio, 
elas ainda terão mais dois 
desafios antes da estreia 
nos Jogos Olímpicos. O time 
enfrenta a Sérvia no dia 2 
de agosto, às 10h, e a China, 
no dia seguinte, às 9h.

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro - COB, bem como a 
comissão técnica do Brasil, 
acreditam que o basquete 
do País não terá vida fácil , 
haja vista o potencial das se-
leções adversárias no maior 
evento esportivo do planeta.

A Seleção Brasileira Fe-
minina tem o apoio do Go-
verno Federal por meio do 
convênio com o Ministério 
do Esporte.

Judô nacional já em contagem regressiva
A concentração do judô 

brasileiro na Base de Treina-
mento Time Brasil em Manga-
ratiba foi aberta oficialmente 
no último domingo, , com a 
chegada de Sarah Menezes, 
Felipe Kitadai, Rafael Silva e 
de toda a comissão técnica 
que atuará nos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016. O restante da 
delegação chegará ao longo 
desta semana de forma es-
calonada e, a partir de quin-
ta-feira, todos os 14 judocas 
olímpicos estarão reunidos 
no hotel/concentração numa 
operação que contará com 
117 pessoas no total, entre 
atletas e oficiais técnicos.

Em Mangaratiba, a sele-
ção terá uma estrutura com-
pleta para os treinos, com aca-
demia para treinamento físico, 
equipamento para Levanta-
mento de Peso Olímpico, dojô 
com três áreas de competição 
e sistema de amortecimen-
to para quedas, sala de jogos 
para os momentos de descon-
tração, além de todo o supor-
te da equipe multidisciplinar 
da CBJ com fisioterapeutas, 
médicos, nutricionistas, psicó-
logas, preparadores físicos e 
estrategistas.

“Fiquei surpreso posi-
tivamente. Havia algumas 
coisas que eu tinha pedido 
e eles conseguiram atender 

CONCENTRAÇÃO

A pivô Érika de Souza é uma das esperanças de um bom desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos que ocorrerão no Rio de Janeiro

em tudo. A sala de muscula-
ção tem todos os aparelhos 
que a gente usa no dia a dia. 
É, praticamente, minha casa 
montada em Mangaratiba”, 
descreveu Baby após treinar 
pela primeira vez na concen-
tração ao lado de Kitadai, que 
também aprovou a estrutura. 

“É uma estrutura total-
mente voltada para o judô. 
Isso faz uma diferença enor-
me. Enquanto todo mundo 
está num ambiente compar-
tilhado, nós temos um lugar 
específico para a gente num 
momento em que os treinos 

estão cada vez mais intensos. 
O que já estava rápido vai fi-
car mais rápido ainda”, deta-
lhou o medalhista de bronze 
em Londres 2012, que lutará 
no dia 6, ao lado de Sarah 
Menezes. A campeã olímpica, 
por sua vez, fez atividade fí-
sica na academia em seu pri-
meiro dia na concentração. 

Os três vieram para a 
aclimatação acompanhados 
de seus parceiros de treino. 
Cada atleta olímpico tem 
quatro judocas de apoio para 
treinar e, em alguns casos, 
um deles irá para a Arena Ca-

rioca 2 no dia da competição 
para ajudar no aquecimento 
de quem competirá. 

O local e a operação fo-
ram montadas pelo Comitê 
Olímpico do Brasil em parce-
ria com a CBJ e testados em 
2015, quando a equipe que 
lutou os Jogos Pan-America-
nos de Toronto se concen-
trou no mesmo lugar. 

Assim como em 2012, 
a Seleção de Judô ficará fora 
da Vila Olímpica durante a 
aclimatação. Cada atleta só 
entrará na Vila Olímpica dois 
dias antes de competir.

Alguns judocas já estão concentrados e treinando para não decepcionar o País nos Jogos Olímpicos

Vôlei nas Olimpíadas não terá tempo técnico
A Federação Internacional de 

Voleibol (FIVB) confirmou para a 
Imprensa mundial que as 76 par-
tidas de voleibol dos Jogos Olím-
picos do Rio serão disputadas sem 
tempos técnicos. O objetivo da 
mudança é adequar a duração dos 
confrontos ao cronograma dos Jo-
gos Olímpicos e garantir a melhor 
experiência possível para os fãs.

Depois de consultar as equi-
pes participantes em ambos os 
naipes para a competição de vo-
leibol no Rio de Janeiro, a FIVB 
decidiu que os tempos técnicos 
não acontecerão nos Jogos Olím-
picos do Rio. No entanto, os trei-
nadores ainda têm a possibilida-
de de pedir dois tempos de 30 
segundos em cada set.

Atual bicampeã, a Seleção 
Feminina comandada pelo trei-
nador José Roberto Guimarães 
estreará nos Jogos Olímpicos 
contra Camarões às 15h do dia 6 
de agosto. Na sequência, o time 
verde e amarelo, cabeça de chave 
do Grupo A, duelará com Argenti-
na, Japão, Coreia do Sul e Rússia.

A Seleção Masculina terá 
como primeiro adversário na 
busca por uma medalha na com-
petição mais importante do ca-
lendário esportivo o México, no 
dia 7 de agosto, às 11h35. Depois 
da estreia contra os mexicanos, 
a equipe dirigida pelo técnico 
Bernardinho enfrentará Canadá, 
Estados Unidos, Itália e França - 
todos integrantes do Grupo A.

MUDANÇAS

O Campeonato 
Mundial Sub-20 de 
Atletismo terminou no 
último domingo,  no 
Zawisza Stadium, em 
Bydgoszcz, na Polônia. 
A competição reuniu 
os melhores atletas do 
planeta até 20 anos. 
Segundo a Associação 
Internacional das Fe-
derações de Atletismo 
(IAAF), 1.518 atletas 
(832 homens e 686 mu-
lheres) participaram 
do evento represen-
tando 160 países.

No último dia do 
torneio, o Brasil foi re-
presentado pelo pau-
lista Cleverson Pereira 
Oliveira na final do 
lançamento do disco. 
Ele acertou apenas a 
primeira das três ten-
tativas a que teve di-
reito e terminou em 
11º lugar, com 57.85m.

Mohamed Ibrahim 
Moaaz, do Catar, foi 
o campeão mundial, 
com 63,63 m, seguido 
de Oscar Stachnik, da 

Polônia, com 62,83m, e 
de Hleb Zhuk, de Bie-
lorus, com 61,70 m.

A delegação bra-
sileira teve 12 atletas - 
11 homens e 1 mulher 
- em Bydgoszcz. O me-
lhor resultado foi ob-
tido pelo paranaense 
Mikael Antonio de Je-
sus, que terminou em 
quarto lugar nos 400 
m com barreiras.

Nos 100 m, o Bra-
sil foi o único País a 
colocar dois atletas na 
final: Paulo André Ca-
milo de Oliveira e De-
rick Souza Silva. Paulo 
André ficou em quinto 
e Derick em sétimo.

A delegação bra-
sileira participou do 
Campeonato Mundial 
Sub-20 com recursos 
do Programa Caixa de 
Seleções, organizado 
pela Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAt), que tem a Cai-
xa Econômica Federal, 
como patrocinadora 
master.

País se despede sem 
pódio do Mundial Sub-20

ATLETISMO

A Seleção Brasileira 
terá que se acostumar 
com as novas regras

FotoS: Divulgação

Nome Posição Clube UF
 Adriana Moisés Pinto Mafra .........Armadora ........ Uninassau/América-PE ...... SP
Clarissa Cristina dos Santos ..............Pivô ................. Chicago Sky (EUA) .......... RJ
Damiris Dantas do Amaral ............. Ala/pivô .......Corinthians/Americana-SP .... SP
Érika Cristina de Souza ......................Pivô ................. Chicago Sky (EUA) .......... RJ
Isabela Ramona Lyra Macedo ..............Ala ............ Sampaio Basquete (MA) ...... BA
Iziane Castro Marques.........................Ala ............ Sampaio Basquete (MA) ......MA
Joice Cristina de S. Rodrigues.......Armadora ......Corinthians/Americana-SP .... SP
Kelly Santos Muller.............................Pivô ............. Uninassau/América-PE ...... SP
Nádia Gomes Colhado .........................Pivô ............. Sampaio Basquete-MA ....... SP
Palmira Cristina Marçal .......................Ala ............. Sampaio Basquete-MA ....... SP
Tainá Mayara da Paixão .................Armadora .......Uninassau/América (PE) ..... SP
Tatiane Pacheco Nascimento ..............Ala ............Uninassau/América (PE) ..... SP

Seleção Brasileira adulta feminina
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Após derrota em casa, Verdão se 
sente ameaçado por adversários
Time é derrotado pelo 
Atlético-MG com show 
do jogador Robinho

O talento de Robinho e 
a estratégia do Atlético-MG 
derrubaram a invencibili-
dade do Palmeiras como 
mandante no Campeonato 
Brasileiro de 2016. Com as-
sistência do camisa 7, o clu-
be mineiro derrotou o líder 
da competição por 1 a 0, gol 
de Leandro Donizete, e em-
bolou novamente a briga pe-
las primeiras colocações da 

principal competição nacio-
nal. A primeira derrota em 
casa do Palmeiras minimiza 
o tropeço do Corinthians, 
que ficou apenas no empate 
por 1 a 1 com o Figueiren-
se, na Arena em Itaquera. A 
equipe de Cuca segue com 
32 pontos, dois a mais do 
que o arquirrival do Parque 
São Jorge.

Em contrapartida, o 
Atlético-MG obteve um re-
sultado importante para 
sonhar com a briga lá em 
cima na tabela de classifica-
ção. O time comandado por 

Marcelo Oliveira chegou aos 
26 pontos somados e subiu 
para a quinta colocação mo-
mentaneamente.

As duas equipes nova-
mente contarão com uma se-
mana inteira para trabalhar. 
Embalado por dois triunfos 
consecutivos, o Atlético-MG 
recebe no sábado, a partir 
das 21h (de Brasília), o San-
ta Cruz, no Independência. O 
líder Palmeiras joga apenas 
na segunda-feira, às 20h30, 
contra o Botafogo, na Arena 
Luso-brasileira, no Rio de 
Janeiro.

Algoz do Corinthians 
na inauguração da Arena, 
o Figueirense por pouco 
não acabou com a invenci-
bilidade do time paulista 
em Itaquera. O time cata-
rinense vinha vencendo a 
partida até os 38min do 
segundo tempo, quando 
Danilo, que havia entrado 
na etapa final, marcou de 
cabeça em um escanteio e 
garantiu o empate por 1 a 
1 no jogo da tarde do úl-
timo sábado, pela 16ª ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro.

Não era o que o Corin-
thians queria, mas o resul-
tado ao menos faz o time 
igualar a maior invencibi-
lidade da história da Are-
na: 32 jogos sem perder. 
A primeira sequência foi 
construída entre junho de 
2014 e maio de 2015.

Em contrapartida, o 
Corinthians pode ver o 
Palmeiras disparar na li-
derança da Série A. Com o 
resultado, o time Alvine-
gro só chegou aos 30 pon-
tos, enquanto o arquirrival 
pode ir a 35 caso supere o 

Atlético-MG neste domin-
go. Já o Figueirense chega 
só a 17 e pode terminar 
esta 16ª rodada dentro da 
zona de descenso.

O Corinthians faz ago-
ra duas partidas como vi-
sitante na Série A. No dia 
31 de julho, visita o Inter-
nacional no Beira-Rio. Já 
no dia 3 de agosto encara 
o Atlético-PR na Arena da 
Baixada. O Figueirense, 
por sua vez, volta a campo 
no dia 30 para receber o 
Vitória no Orlando Scar-
pelli.

Corinthians empata e mantém 
invencibilidade no Itaquerão

BRASILEIRÃO

Sem trio olímpico for-
mado por Gabigol, Thiago 
Maia e Zeca, o Santos der-
rotou o Vitória por 3 a 2. O 
resultado da partida válida 
pela 16ª rodada do Campe-
onato Brasileiro encerrou a 
sequência positiva do clube 
baiano, que estava há seis jo-
gos sem perder e manteve o 
Alvinegro no G4.

Com o triunfo, o time 

paulista chegou aos 29 pon-
tos e ficou no 4º posto da ta-
bela de classificação da com-
petição nacional. Enquanto 
isso, a equipe anfitriã termi-
nou a rodada com 19 pontos 
e ficou na 13ª posição.

Na próxima rodada, o 
Santos encara o Cruzeiro no 
domingo, 31 de julho, às 11 
horas (de Brasília). Já o Vi-
tória visita o Figueirense no 

Santos ganha mais uma sem 
contar com seu trio olímpico

CONTRA O VITÓRIA-BA

O Cruzeiro voltou a sofrer 
uma derrota no Mineirão. Na 
despedida do estádio para os 
Jogos Olímpicos, a equipe foi 
derrotada pelo Sport, por 2 a 1, 
com dois gols de Rogério. O re-
vés, válido pela 16ª rodada do 
Brasileirão, foi o estopim para 
a torcida, que se manifestou 
contra Paulo Bento e em prol 
da volta de Mano Menezes.

Com o resultado, os mi-
neiros permanecem na zona de 
rebaixamento da competição 
nacional. O time do técnico por-
tuguês ocupa a vice-lanterna, 
com 15 pontos, dois a menos 
que o Santa Cruz, primeiro fora 
do grupo de descenso. Os per-
nambucanos, por outro lado, 
chegam à 14ª posição, com 18 
pontos.

Decisivo
Rogério não é centroavan-

te e nem um exímio finalizador. 
Contudo, na vitória sobre o 
Cruzeiro, nesse domingo, em 
pleno Mineirão, o atacante foi 
o artilheiro do confronto. Ele 
marcou dois gols em duas fina-
lizações tentadas no Gigante da 

Cruzeiro volta a perder e ocupa 
a vice-lanterna na classificação

MÁ FASE

Pampulha. O dono da camisa 
90 foi o principal nome do con-
fronto com sobras. Diego Souza 
também fez uma partida con-
sistente, mas não com o mesmo 
brilhantismo do colega de time.

O zagueiro cometeu fa-
lhas nos dois gols marcados 
por Rogério. No primeiro 

lance que acarretou em gol 
do atacante, a bola quicou na 
frente do defensor, que não 
conseguiu fazer o corte. Na jo-
gada do segundo gol, o atleta 
deixou Everton costurar e até 
deu o bote, mas foi facilmente 
fintado pelo meio-campista do 
time pernambucano.

O Sport-PE foi até Belo Horizonte e derrotou os cruzeirenses

sábado, 30 de julho, às 16 ho-
ras (de Brasília).

Sem decepção
Copete teve uma par-

tida muito positiva. Aos 19 
minutos do primeiro tem-
po, o substituto de Gabriel 
arrancou pela esquerda e 
cruzou em direção a Vitor 
Bueno, que cortou a marca-
ção e inaugurou o placar do 
Barradão. Aos 31 da etapa 
inicial, o colombiano deixou 
sua marca com um belo ca-
beceio, que colocou o Santos 
à frente do marcador.

Contra o patrimônio
Após cruzamento pela 

esquerda, Kanu subiu mais 
alto que a defesa do Santos 
e marcou de cabeça. Vander-
lei ainda segurou a bola, mas 
acabou espalmando para 
dentro e o Vitória igualou o 
marcador: 1 a 1.

Já o veterano centroavan-
te Ricardo Oliveira,  não teve 
uma boa noite, perdeu duas 
chances incríveis em poucos 
minutos. Em contra-ataque 
aos oito minutos do primeiro 
tempo, ele recebeu de Copete 
e ficou na cara do gol. O Vitória não suportou a pressão santista e acabou derrotado

A briga pelo posto de 
Artilheiro do Ano segue mo-
vimentada. Após o final de 
semana, a segunda colocação 
ganhou um novo membro: 
Kleber Gladiador. O atacante 
marcou o único gol da vitó-
ria do Coritiba sobre o Santa 
Cruz no último sábado, em 
partida válida pela 16ª roda-
da do Brasileirão, e chegou a 
19 tentos nesta temporada. 
Agora, ele divide a posição 
com Gabriel Jesus, do Pal-
meiras, e Anselmo, do Forta-
leza. Com 21 gols, Rodrigão, 
do Santos, segue isolado na 
liderança.

Kleber ainda desperdi-
çou a chance de ficar sozinho 
no segundo lugar do ranking. 
Isso porque o camisa 83 do 

Coxa perdeu um pênalti na 
partida. Sua cobrança parou 
nas mãos do goleiro Tiago 
Cardoso, do Santa, quando a 
partida já estava 1 a 0.

Outro que subiu na ta-
bela foi Robinho, do Atléti-
co-MG. O atacante marcou 
os dois gols do Galo na vitó-
ria por 2 a 1 sobre o Coriti-
ba, na última segunda-feira, 
no jogo que fechou a 15ª ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro. Com isso, o camisa 7 
pulou da sétima para quinta 
posição na disputa pela ar-
tilharia. Ele já balançou as 
redes em 16 oportunidades 
este ano, assim como Gêne-
sis (Altos-PI), Grafite (Santa 
Cruz), Manoel (Altos-PI) e 
Rafael Costa (Ceará).

Ex-Campinense, Rodrigão ainda 
é o artilheiro do Brasil em 2016

21 GOlS

A equipe do Figueirense vencia o Timão até os 38 minutos do segundo tempo, mas cedeu empate

Rodrigão hoje está no Santos

Robinho mais uma vez foi o grande nome da equipe do Atlético na vitória contra o líder Palmeiras
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Competição chegou ao
final no último domingo
na cidade do Conde

Sérgio Crispim é o melhor da PB
BRASILEIRO DE KART
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Após duas semanas de 
competição, o Campeonato 
Brasileiro de Kart chegou ao 
fim, e apenas um paraibano 
se deu bem no Circuito Pala-
dino. Ao todo,  cinco pilotos 
da terra participaram da últi-
ma etapa da competição, dis-
putada no último sábado,  Fa-
brício Fechine, Crispim Júnior, 
Elder Júnior, Francisco Júnior 
e Serginho Crispim. Este últi-
mo, foi o único que conseguiu 
subir no pódio, terminando 
na terceira colocação, na ca-

tegoria graduados.
“Não conseguimos acer-

tar bem o carro na primeira 
semana de disputa. Mas aos 
poucos, os mecânicos foram 
acertando as coisas, e eu 
me adaptando melhor, até 
conseguir ficar entre os pri-
meiros”, disse o piloto, muito 
feliz, após subir no pódio. Ele 
é filho do dono do kartódro-
mo, Sérgio Crispim.

Sobre a prova do último 
sábado, Serginho fez uma 
corrida tranquila, sem ter 
o pódio ameaçado. No fim, 
chegou mais de 4s à frente 
do quarto colocado, o goia-
no Bruno Bertoncello. Por 
outro lado, tinha a expecta-
tiva da vitória cair no colo 

O paraibano Alan Saulo foi 
o grande nome da quarta etapa 
do Circuito Surf Talentos Oceano 
2016, que ocorreu no último fim 
de semana, na preservada Praia da 
Ferrugem, em Garopaba, em San-
ta Catarina. A competição reuniu 
140 atletas de todo o País. Ele con-
quistou o primeiro lugar da cate-
goria especial Pro/Am, numa final 
digna de profissionais.   

Alan, que já havia batido na 
trave nas outras etapas, desta vez 
não deu chances aos adversários e 
foi para cima para conquistar sua 
vitória.  O paraibano achou duas 
boas ondas e venceu somando 
12,50 pontos, contra 11,65 pontos 
do surfista local Pedro Mendes, 
que acabou na segunda coloca-
ção. Completaram o pódio na ter-
ceira colocação o surfista Victor 
Borges, e na quarta colocação, o 
surfista José Inácio Gudesen.

O fim de semana considera-
do alucinante pelos surfista, com 
muito sol e altas ondas durante os 
dois dias de competições, teve re-
corde de inscritos e contou ainda 
com a participação de atletas não 
apenas brasileiras, mas, também 

Alan Saulo faz bonito e vence prova de surf em Santa Catarina
CIRCUITO TALENTOS OCEANO 2016

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Resultados

l Shifter
1 Gaetano Di Mauro (PR)
2 Gabriel Falavina Dias (PR), a 2s641
3 Danilo Dirani (SP), a 6s556

l Graduados
1 Olin Galli (RJ)
2 Pedro Goulart (GO), a 0s220
3 Sérgio Crispim Filho (PB), a 0s463

l Novatos
1 Pietro Prismic Guglielmi (MA)
2 Enzo Prando (SP), a 5s099
3 Elvis Pinheiro (MT), a 7s874

l Senior A
1 Rodrigo Soares (PR)
2 Claudio Roda (SP), a 0s853
3 Tuka Rocha (SP), a 1s482

l Senior B
1 Matheus Costa (MA)
2 Bruno Santos (MA), a 2s390
3 Flávio Carminati (TO), a 2s725

l Super Senior
1 Maique Papareli (MG)
2 Christiano Mattheis (RJ), a 1s461
3 Ricardo Thomazi (MG), a 4s646

com a disputa acirrada en-
tre os ponteiros, Olin Galli 
(RJ) e Pedro Goulart (GO). 
Por muitas vezes, os dois 
protagonizaram grandes 

pegas e a chance de um to-
que era grande.

“Torci para os dois se 
enroscarem lá na frente, e 
quem sabe, a vitória chegar. 

Mas estou realmente mui-
to feliz pelo terceiro lugar”,  
disse o paraibano, que che-
gou a menos de meio segun-
do do vencedor Olin Galli.

Os outros campeões 
do sábado no Campeonato 
Brasileiro foram: Gaetano 
Di Mauro (PR), na catego-
ria shifter; Pietro Prismic 
Guglielmi (MA), na novatos; 
Rodrigo Soares (PR), na se-
nior A; Matheus Costa (MA), 
na senior B; e Maique Papa-
reli (MG), na super senior.

O segundo melhor pa-
raibano no Brasileiro foi 
Fabrício Fechine, acostu-
mado a conquistar grandes 
colocações em provas pelo 
Brasil a fora. Desta vez, ele 

conseguiu chegar em quar-
to lugar, na categoria super 
senior. Apesar de paraibano, 
Fechine corre por Pernam-
buco, porque é federado na 
Federação Pernambucana 
de Automobilismo. Ao final 
da prova, o piloto disse que 
estava realizado com sua 
performance.  

“O resultado acabou 
sendo uma surpresa para 
mim. Não esperava tanto. 
Mesmo sendo quarto co-
locado, subir no pódio em 
casa foi especial, por ser no 
meu Estado. Conquistar um 
troféu correndo aqui na Pa-
raíba é a realização de um 
sonho, estou muito feliz”, 
disse o piloto.

Muita comemoração 
no momento da 
chegada dos 
pilotos de kart

da Argentina, confirmando assim 
o grande sucesso da competição 
que busca incentivar a formação 
de novos talentos, através de um 
novo formato, mais competitivo 
e direcionado as categorias de 
base.

A briga foi onda a onda, entre 
os quatro finalistas, e a bateria foi 
decidida só nos últimos minutos, 
quando Wallace Vasco, de Floria-
nópolis, achou sua melhor onda, e 
somando 14,65 pontos no seu to-
tal, garantindo o topo do pódio, 

deixando Lucas Vicente, também 
de Floripa, na segunda colocação. 
Em terceiro ficou Guilherme Mar-
ques e na quarta colocação Gusta-
vo Borges.  Wallace estava imbatí-
vel e também garantiu a vitória na 
categoria Iniciantes, mostrando 
estar numa ótima fase.

 A grande final da categoria 
Junior não foi diferente. O cam-
peão foi o surfista Lucas Vicente, 
que achou as melhores ondas e 
surfou muito bem para garantir o 
lugar mais alto do pódio. 

O público prestigiou a competição que teve o paraibano Alan Saulo no pódio



MEDEIRO
CPF/CNPJ....: 190962754-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.166,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040458
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041066
Responsavel.: ROBERTO HUGO DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 509339304-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.394,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039758
Responsavel.: VERONICA FERREIRA COUTINHO
CPF/CNPJ....: 026317804-85
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.828,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040026
Responsavel.: WALDEMIR SERRANO DE ANDRADE 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 893580234-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.928,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040533
Responsavel.: WALDEMIR SERRANO DE ANDRADE 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 893580234-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.660,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040537
Responsavel.: RONALDO DO NASCIMENTO BATISTA
CPF/CNPJ....: 674016354-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.441,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040683
Responsavel.: VALDEMAR JOSE FILHO
CPF/CNPJ....: 262663934-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.886,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040559
Responsavel.: VAMBERTO JOSE DA CUNHA REGO
CPF/CNPJ....: 154203294-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.530,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040213
Responsavel.: VICENCIA GOULARTE
CPF/CNPJ....: 029230681-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.521,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040604
Responsavel.: WAGNER RODRIGO ANDRADE E SILVA
CPF/CNPJ....: 010581834-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.181,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039824
Responsavel.: WILLIAM FERRAZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 176603434-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         15.011,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040077
Responsavel.: NUTRICARE COMERCIO DE PRO-
DUTOS NUTR
CPF/CNPJ....: 005350766/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.105,52
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040932
Responsavel.: NUTRICARE COMERCIO DE PRO-
DUTOS NUTR
CPF/CNPJ....: 005350766/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.105,52
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040931
Responsavel.: ANTONIO NILSON RODRIGUES DA 
ROCHA
CPF/CNPJ....: 043028957-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.593,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039902
Responsavel.: IRANIZE FABIOLA MARANHAO
CPF/CNPJ....: 504449804-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.693,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040544
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,  26/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: DUAL ARQUITETURA E CONSTRUCAO
CPF/CNPJ....: 000765969/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             97,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041027
Responsavel.: ELAYNE AIRES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 015762544-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.275,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040680
Responsavel.: EVERTON DIEGO MARINHO MENDES
CPF/CNPJ....: 023075498/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040977
Responsavel.: FIX CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 007567377/0001-76
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            539,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040752
Responsavel.: FLAVIO CARNEIRO DIAS
CPF/CNPJ....: 034915374-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.375,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040609
Responsavel.: FLAVIO JOSE PEREIRA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 008802424-50
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         24.493,02
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 040742
Responsavel.: FRANCISCA GONCALVES SUASSUNA
CPF/CNPJ....: 015917973-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040897
Responsavel.: FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 263364304-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.270,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040792
Responsavel.: GIRLAYNE ATAIDE DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 021933051/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,42
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040987
Responsavel.: HERIVALDO CARLOS GOMES
CPF/CNPJ....: 395004704-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.325,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040235
Responsavel.: HERIVALDO CARLOS GOMES
CPF/CNPJ....: 395004704-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.626,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040525
Responsavel.: IRIS CRISTINA ARAUJO SVENDSEN
CPF/CNPJ....: 020388474-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.523,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040263
Responsavel.: JAILSON FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 324713434-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.848,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040177
Responsavel.: JAILSON FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 324713434-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.300,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040229
Responsavel.: JOSE AILTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014291734/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040812
Responsavel.: JOSELANE MARIA BRITO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011983558/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.035,06
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040878
Responsavel.: JOSEMAR DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ....: 024340824-24
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         18.090,30
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 040743
Responsavel.: LUZIA ESTELA DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 251382784-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.036,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039742
Responsavel.: MARIA CELI FARIAS 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016

CONTRATO Nº 162/2016 - Contratado(a): Distribuidora Macbraz Ltda. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de camisa em malha. Valor Contratado: R$ 11.400,00.  Recursos: Próprios e SUS. 
Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Ma. de Consumo. Vigência: 08/07/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 08 de julho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de motocicletas para ficar a disposição da secretaria de educação deste 

município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-

DADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%; MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 
- FNDE - 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: 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, 25 de Julho de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ALBERTO GOMES DE LIMA
CPF: 450.995.451-49

EDINALDO ERMINO DE LIMA
CPF 972.918.624-34

MARTIM GOMES DE LIMA
CPF: 200.654.338-58

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

básicas de saúde do Município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.4010.3014.2039 - Manut. 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e:  KAMEDICA DISTRIBUIDO-

RA 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, 25 de Julho de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR
CPF: 020.039.544-06
PHAMAPLUS LTDA

IGOR EMANUEL LEITE VALDIVINO PEREIRA
CPF: 066.130.014-57

SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP
ANDERSON DOS SANTOS FELIX

CPF: 050.536.894-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços na conclusão de uma Unidade 
Escolar com 04 (quatro) salas de Aula, de conformidade ao Termo de Convênio 405/2014 - (Pacto 
Educação), celebrado entre o Estado da Paraíba por meio da Secretaria de Estado da Educação; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HOT GAS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONTAGEM EM GERAL LTDA - R$ 303.909,26. Fica desde 
já convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Borborema - PB, 26 de Julho de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
hospitalares, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 25 de Julho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção do Centro de Referência Quilombola, localizado no Bairro Paratibe,  no 
Município de  João Pessoa - PB. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº675, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. AMAURI BARBOSA GOMES , 
matrícula nº 142.715-6 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016660-1/2016 – Apenso n° 0014204-2/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO -2013, PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO- 2014 Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em respon-
sabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério 
Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº673, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. DEBORA RAFAELA DOS SANTOS 
QUERINO, matrícula nº 169.480-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016665-6/2016 – Apenso n° 0014263-7/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE QUALIDADE E MAIS EDUCAÇÃO 
2013 E 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº665, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. JOSÉ TENÓRIO DA SILVA , 
matrícula nº 169.862-1 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016707-3/2016 – Apenso n° 0014183-8/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE  BÁSICO -2013,  Lembrando que o não 
cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, 
devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua 
os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº676, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MARIA APARECIDA DE AGUIAR 
BARBOSA , matrícula nº 85.552-9 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, 
na sala da CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016655-5/2016 – Apenso n° 0014190-6/2016, que apura 
denúncia omissão na prestação de contas dos programas PDDE QUALIDADE -2013,  Lembrando 
que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e 
Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com 
o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº674, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MARIA ROSALVA BARBOSA, 
matrícula nº 687.923-3 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016662-3/2016 – Apenso n° 0014196-3/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2013. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº670, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMO a SR. MIRAJALVA MISRAIM DA SILVA, 
matrícula nº 170.077-4 a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00horas do dia 29 de  julho  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016673-5/2016 – Apenso n° 0014283-0/2016, que apura denúncia 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2013 E 
MAIS EDUCAÇÃO 2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação poderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 20 de Julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º006/2016

O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião de 
abertura e análise dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de Preço 
n.º 006/2016, em reunião ocorrida em 22 de Julho de 2016 as 10:00hs, cujo objeto é Aquisição de 
peças automotivas originais ou genuínas e novas destinadas à manutenção dos veículos da frota 
municipais da Prefeitura de Gurinhém, a comissão apurou que a empresa: MILTON VIEGAS-ME 
(VIEGAS ESCAPAMENTOS) - CNPJ: 24.279.655/0001-09  foi vencedora de todos osloteslicitados 
com o valor total de R$ 511.099,50 (quinhentos e onze mil noventa e nove reais e cinquenta cen-
tavos), já o item 98 ficou fracassado.

Gurinhém,25 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 01.969/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BACTERIOLOGIA E MICROBIOLOGIA DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 
Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 27/07/2016 às 11:00hs, para o dia 08/08/2016 às 
08:30hs, considerando problemas técnicos operacionais no instrumento convocatório. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 637716. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 22 de Julho de 2016. 
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.784/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2016
DATA DE ABERTURA: 09/08/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 

A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 639170, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ 
ORDINÁRIOS/TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 25 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em formação inicial para os profissionais da creche com carga horária de 40/horas/aula 
e formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfa-
betizado com carga horária total de 104horas/aula para o município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de motocicletas 
para ficar a disposição da secretaria de educação deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura de Bayeux, convoca até o dia 28/07/2016, para assinatura do contratosob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, a empresa: HML Comercial Ltda, CNPJ 05.393.059/0001-00, referente ao Pregão 
Presencial nº 051/2016 – Objeto: Aquisição parcelada de camisas em malha. Maiores informações: 
(83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 25 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, sediada na Rua Presidente João 

Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, licitação 
na modalidade Chamada Pública nº 00002/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 25 de julho de 2016
Braz de Souza  Lins – Presidente CPL

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-
dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: 
Aquisição de material esportivo. Recursos: orçamento próprio. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 25 de julho de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a serviços de conclusão da 
quadra escolar coberta com vestiário no sítio sangradouro, município de boqueirão –PB. Recursos: 
Termo de Compromisso PAC207659/2013. Processo nº 23400014314201313. Data de abertura: 
11/08/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 25/07/2016. 
Crystiane Gomes Bezerra-Presidente-CPL

COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA- PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do PARTIDO PATRIA LIVRE - PPL- Comissão Executiva Municipal em João 
Pessoa/PB, na forma do Capítulo V, Art. 26, I, II e § 1º e 2º, Artigo 30, II e 58, I, II, III, § 1º, 2º e 3º 
do seu Estatuto CONVOCA todos os seus membros filiados e simpatizantes, para participarem de 
sua Convenção Municipal que acontecerá no dia 03 de agosto de 2016 (Quarta Feira), das 14:00 
às 16:00 horas, no seguinte endereço Av: Gouveia Nóbrega 32, ROGER, JOÃO PESSOA - PB, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

01 – Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
02 – Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice –Prefeito e Vereador;
03 – Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
04- Indicação de representação / delegados
05 – Assuntos gerais.

João Pessoa, 22 de Julho de 2016.
MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTI
Presidente do PPL- João Pessoa - Paraíba

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.830632)

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 47.780,90  (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta reais 
e noventa centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO de ALISSON RUBENS RIBEIRO SOARES, CPF n.º 701.997.354-09, 
nos termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, 
ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu ALISSON RUBENS 
RIBEIRO SOARES, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), 
conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, 
publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do 
prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), mediante o qual fica devidamente citado.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, José A. R. 
Araújo, Técnico Judiciário o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria 
da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTIANA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular

Juíza Federal Titular da 3ª Vara

MPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA - ME
CNPJ/MF nº 08.966.053/0001-73

NIRE 25.2.001109571
CONVOCAÇÃO – Reunião de Quotistas

Ficam os Srs. Quotistas daMPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA – ME convocados a reunirem-
-se em Reunião de Quotistas, a realizar-se às 16 h, em primeira convocação, e às 16:30 h, em 
segunda convocação, dia 17 de agosto de 2016, na filial da Sociedade localizada na Estrada dos 
Perines, s/n, bairro da Boa Vista, Atibaia - SP, para deliberação das seguintes matérias: i.discussão 
e aprovação de projeto de para venda de ativos e/ou controle da Sociedade;ii.análise de proposta 
para contratação de empresa especializada realizará a avaliação técnica para precificação da 
Sociedade e seus ativos;e iii. ratificação da contratação de escritório de advocacia que auxiliará no 
processo de avaliação e venda da Sociedade e ou seus ativos. Os sócios quotistas poderão ser 
representados na Reunião por seus legítimos procuradores, desde que apresentem instrumento de 
mandato com firma do outorgante reconhecida em cartório. Tatiana Silvia Natalia Hluchan Bremer; 
Thomas Stefan Hluchan e Susanne Hluchan Grohmann– Quotistas da Sociedade.

MPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA - ME
CNPJ/MF nº 08.966.053/0001-73

NIRE 25.2.001109571
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DE QUOTISTAS

Ficam os Srs. Quotistas daMPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA – ME convocados a reunirem-se 
em Reunião de Quotistas, a realizar-se às 14 h, em primeira convocação, e às 14:30 h, em segunda 
convocação, dia 17 de agosto de 2016, na filial da Sociedade localizada na Estrada dos Perines, 
s/n, bairro da Boa Vista, Atibaia - SP, para deliberação das seguintes matérias: i.discussão, análise 
e aprovação das contas relativas ao exercício de 2015;ii.destinação de eventual resultado conforme 
proposta a ser apresentada pela Administração;e iii. Aprovação da alteração e consolidação da nova 
redação do contrato social, cuja a minuta para discussão será encaminhada ao e-mail aos Senhores 
Quotistas através de correio eletrônico, e-mail, 07 (sete) dias anteriormente à data da Reunião.Os 
sócios quotistas poderão ser representados na Reunião por seus legítimos procuradores, desde 
que apresentem instrumento de mandato com firma do outorgante reconhecida em cartório.Tatiana 
Silvia Natalia Hluchan Bremer; Thomas Stefan Hluchan e Susanne Hluchan Grohmann– Sócios 
Quotistas da Sociedade.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 60007/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
ABERTURA: 30/06/2016 as 11:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 21/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 
Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do 
Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 
e Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda Parlamentar 24490002. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 25 de Julho de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2016, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade 
De Saúde Da Família Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e 
Emenda Parlamentar 24490002; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 19.585,00; EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTI-
COS LTDA - ME - R$ 4.040,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
EIRELI - EP - R$ 11.416,00. Itapororoca - PB, 25 de Julho de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do 
Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1150¬03 e 
Emenda Parlamentar 24490002; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 35.835,00; EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LTDA - ME - R$ 2.925,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 
- EP - R$ 3.992,00; MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA. - R$ 9.338,00; SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - - R$ 13.070,00. Itapororoca - PB, 25 de Julho de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0104/2015
EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR E PRAZO

OBJETO:Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais um mês ao contrato original 0104/2015nos 
termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CON-
TRATANTE) e JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE -ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 19.881.445/0001-56.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 15 de Julho de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

PREFEITO

CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA – torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente - N° do Processo: 2016-004782/TEC/
LP-2761. Data de Abertura:  21/07/2016. Fato gerador: LP=SALA COMERCIAL E POUSADA=IT: 
600 MIL= AC:609,23 M ² = NE: 03 = RUA CONEGO JOSÉ NEVES, 16 = CENTRO-SOUSA-PB= 
1° PUBLICAÇÃO.
 
A MRV Engenharia e Participações torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Instalação, para o empreendimento Jardim América, situado na Rua Ana 
Espínola Navarro, S/N, Setor 26, Quadra 191, Lote 0930, bairro do Ernani Sátiro, João Pessoa, 
CEP: 58.080-020.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 26 de julho de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº.   008/2016, 
e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, de acordo com a adjudicação do referido 
processo licitatório que tem como objetivo a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para 
os programas da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania do município de Curral 
Velho-PB, a medida de suas necessidades, cujo pessoa jurídica: MARIA DE LOURDES ALVINO 
BARBOSA – ME (MERCADINHO CENTRAL), CNPJ nº 24.894.742/0001-76, foi vencedor dos 
itens ANEXO PLANILHA – GENEROS ALIMENTICIOS nos Itens 001 a 034, no valor Global de R$ 
40.727,50 (Quarenta mil, setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos), declarada vencedora 
do presente certame, portanto fica homologada o presente processo.

PUBLIQUE-SE
Curral Velho, 25 de Julho de 2016.

JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº.  008/2016
Considerando o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO Nº.  008/2016, instaurado e 

processado na forma das Leis 10.520/02 e 8.666/ 93, que tem como o objetivo a Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios para os programas da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania 
do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades, cujo a pessoa jurídica foram a 
empresa : MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA – ME (MERCADINHO CENTRAL), CNPJ nº 
24.894.742/0001-76, foi vencedor dos itens ANEXO PLANILHA – GENEROS ALIMENTICIOS nos 
Itens 001 a 034, no valor Global de R$ 40.727,50 (Quarenta mil, setecentos e vinte sete reais e 
cinquenta centavos), portanto fica adjudicado o presente processo, para fins da futura homologação.

Curral Velho, 25 de Julho de 2016.
Cláudio Nogueira Dos Santos

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
GABINETE DO GESTOR

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 006/2016, e, 

em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, de acordo com a adjudicação do referido 
processo licitatório que tem como objetivo a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o 
Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades, cujo 
pessoa jurídica foi a empresa: MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA – ME (MERCADINHO 
CENTRAL), CNPJ nº 24.894.742/0001-76, foi vencedora dos Itens ANEXO PLANILHA, nos Itens 
01 ao 25, dando o VALOR GLOBAL DE R$ 30.230,00 (Trinta mil, duzentos e trinta reais), declarado 
vencedor do presente certame, portanto fica homologada o presente processo.

PUBLIQUE-SE
Curral Velho, 25 de julho de 2016.

MANOEL DINIZ NETO
Gestor do Fundo de Saúde

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº.  006/2016
Considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão Nº.  006/2016, instaurado e pro-

cessado na forma das Leis 10.520/02 e 8.666/ 93, que tem como o objetivo a Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, a medida 
de suas necessidades, cujo pessoa jurídica foi a empresaMARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA 
– ME (MERCADINHO CENTRAL), CNPJ nº 24.894.742/0001-76, foi vencedora dos Itens ANEXO 
PLANILHA, nos Itens 01 ao 25, dando o VALOR GLOBAL DE R$ 30.230,00 (Trinta mil, duzentos 
e trinta reais), portanto fica adjudicado o presente processo, para fins da futura homologação.

Curral Velho, 25 de julho de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

PREGOEIRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2016
PREGÃO N° 006/2016

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Saúde do 
município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
CONTRATADO: MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA – ME (MERCADINHO CENTRAL)
CNPJ nº 24.894.742/0001-76
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93
VALOR DO CONTRATO: VALOR GLOBAL DE R$ 30.230,00 (Trinta mil, duzentos e trinta reais).
VALIDADE: 26/07/2016 A 31/12/2016.

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2016

Pregão Presencial N° 008/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para os programas da Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Cidadania do município de Curral Velho-PB., a medida de suas 
necessidades.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
CONTRATADO: MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA – ME (MERCADINHO CENTRAL), 

CNPJ nº 24.894.742/0001-76
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93
VALOR DO CONTRATO: foi vencedora dos Itens ANEXO PLANILHA, nos Itens 01 a 34, dando o 

VALOR GLOBAL de R$ 40.727,50 (Quarenta mil, setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos)
VALIDADE: 26/07/2016 A 31/12/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carteiras 
escolares e conjuntos infantis (mesa e cadeira) diversos, destinado a Secretaria de Educação deste 
Município.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 25 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada execução dos ser-
viços de conclusão da construção de 02 UBS. LICITANTE HABILITADO: VN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES EIRELI - ME. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI 
– ME; CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA – ME; MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA; POLIGONAL 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; S & T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA – EPP; 
VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/08/2016, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 25 de Julho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e 

Coreto de Bananeiras/PB. LICITANTES HABILITADOS: CADECON ENGENHARIA E INCOR-
PORACOES LTDA – EPP; PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME; 
TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME. 
LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME; CONSTRUTORA EDFFI-
CAR LTDA – ME; COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; MEDEIROS 
MARQUES ENGENHARIA LTDA – EPP; MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA; MOISES FERREIRA 
DE LIMA EIRELI – ME; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; PENTÁ-
GONO CONSTRUTORA LTDA – ME; POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; 
PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; S & T CONSTRUCOES E PROJETOS 
LTDA - EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 04/08/2016, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - 
Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 25 de Julho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 25 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor da Empresa: FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ, com o valor de R$ 21.000,00 

(Vinte e Um Mil Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 25 de Julho de 2016.

Eduardo Carneiro de Brito
Prefeito

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2016, Processo nº 2016.06.024, ADJUDI-
CAMOS a Presente TOMADA DE PREÇOS para a Empresa: FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ, com o 
valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais).

Mamanguape - PB, 25 de Julho de 2016.
Eduardo Carneiro de Brito

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

 Nº 037/2016 
Mamanguape, 25 de Julho de 2016.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CON-

CURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PARA CARGO DO QUADRO DE SERVIDO-
RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, A PREFEITURA DE MAMANGUAPE-PB.

CONTRATADO: FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ
CNPJ: 04.751.944/0001-51
PRAZO: 22/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
0202 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 339039.000 – Serviços 

de Terceiro Pessoa Jurídica.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Material Elétrico. Data de 
Abertura: 08/08/2016 às 14:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, 
situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações 
através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 25 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2016, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS. Data de abertura: 12/08/2016 
às 14h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Serra Branca, à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 
- Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Serra Branca, 25 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Presidente da CPL

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041874

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,  26/07/2016
----------------------------------------

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.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            178,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041781
Responsavel.: MARTA BATISTA DE MELO
CPF/CNPJ....: 033464844-08

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio administrativo - Apoio Administrativo, 
Assessoria e Acompanhamento de projetos, preenchimento e acompanhamento de planos de 
trabalhos e programas governamentais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - R$ 17.500,00.

Cajazeiras - PB, 25 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2016, que objetiva: Aquisição de material 
e equipamentos destinado à Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE - R$ 
469.759,00.

Cajazeiras - PB, 25 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 11 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para executar serviços na Reforma dos PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra de Salgado/Sítio 
São Bento). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 21 de Julho de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016

A Prefeitura Municipal de Arara/PB, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, comu-
nicar aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 1/2016, para fins de habilitação 
de fornecedores e recebimento de projetos/propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação escolar, conforme Lei 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 
2015. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais interessados deverão apresentar 
sua documentação e projeto de venda no dia 15 de agosto de 2016, às 11h00min. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 21 de julho de 2016.
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA SANTOS

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
que objetiva: SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FERRO NA BONECA A SER REALIZADO NO DIA 
30 DE JULHO DE 2016, NO SÍTIO SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA 
- ME - R$ 8.000,00.

Riachão - PB, 22 de Julho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

RETIFICAÇÃO
(RESULTADO)

TOMADA DE PREÇO N. º 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA; torna público para conhecimento dos inte-

ressados, a RETIFICAÇÃO DO RESULTADO, portanto o valor total ONDE SE LER; R$ 572.797,90 
(quinhentos e setenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), LEIA-SE:R$ 
571.267,90. (quinhentos e setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), 
já os itens 554, 748, 778 e 932 ficaram fracassados;Maiores informações no prédio sede da Pre-
feitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro 
Juarez Távora –PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 25 de Julhode 2016
Suellen Diniz de Souza

Presidente CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 00004/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00004/2016 - FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer 
da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 00005/2016 – PMC que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPIM em favor da empresa: JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 40.941.544/0001-72, do item 1 ao 28, pelo valor total de R$ 65.187,00 (Sessenta e cinco 
mil, cento e oitenta e sete reais)para a contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do 
Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto Municipal 075/2014, em consequência, fica convo-
cada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da lei 
8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 25de Julho de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Formação de registro de preços contratação de pessoa jurídica para aquisição de 

materiais de informática (Itens Remanescentes do Pregão 00020/2016).FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00021/2016.DOTAÇÃO: Recursos 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 00062/2016 - 25.07.16 - SET Soluções Edu-
cacionais e tecnologia - R$ 22.430,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 00004/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00004/2016 - FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer 
da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 00003/2016 – FMS que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE em favor da empresa: JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 40.941.544/0001-72, do item 1 ao 28, pelo valor total de R$ 65.187,00 (Sessenta 
e cinco mil, cento e oitenta e sete reais) para a contratação em referência, fundamentada no Art. 
8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto Municipal 075/2014, em consequência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, 
da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 25de Julho de 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00035/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO; 026 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.03 SECRETARIA DE RECEITA 
MUNICIPAL; 04 123 2004 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA 
MUNICIPAL;  040 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.04 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO; 12 361 1002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE; 059 
3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 509 3390.30 00 101 MATERIAL DE CONSUMO;; 12 361 
2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE; 519 3390.30 00 
301 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361 1002 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCA-
ÇÃO – QSE; 527 3390.30 00 301 MATERIAL DE CONSUMO; 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, 107 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 12 
365  1002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ – ESCOLAR; 114 
3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 
SERVIÇOS URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; 195 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO; 15 452 1007 2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA 206 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA; 20 608 2009 2034 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 222 3390.30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO; 02.09 SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS; 27 812 
1010 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVOS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO 
245 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE; 18 
541 2013 2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE; 457 
3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 18 541 1015 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS 437 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 02.11 
SECRETARIA DE CULTURA; 13 392 2012 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE CULTURA; 285 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, CNPJ: 40.941.544/0001-72
VALOR R$ 65.187,00 (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS)
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00016/2016 - FMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM:02.13 SECRETARIA DE SAÚ-

DE; 02 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 2007 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE; 129 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, CNPJ: 40.941.544/0001-72
VALOR R$ 65.187,00 (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS E ITENS DE VESTUARIO PADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE TODAS AS SECRETARIAS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 25 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de tecidos e malhas para atender necessidades 
da Secretaria de Educação e demais Secretarias do Governo Municipal de Cajazeiras.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 25 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00051/2016
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: Aquisição de 

material e equipamentos destinado à Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Parâmetro 
legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de 
Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as 
demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor: - JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 
- 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72.

Valor: R$ 469.759,00.
Integram a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00051/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Joca Claudino, s/n, - Bairro 

Por do Sol - Cajazeiras – PB – (Centro Administrativo).
 Cajazeiras - PB, 25 de julho de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FERRO NA BONECA A SER REALIZADO NO DIA 30 
DE JULHO DE 2016, NO SÍTIO SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: Recursos 
Próprios do Município de Riachão: 06.00 Secretaria de Educação e Cultura: 13.392.2017.2026 - 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riachão e: CT Nº 00090/2016 - 25.07.16 - ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME - R$ 8.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2016. OBJETO: SHOW ARTÍSTICO DA BANDA 

FERRO NA BONECA A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, NO SÍTIO SALGADINHO 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 22/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio ad-

ministrativo - Apoio Administrativo, Assessoria e Acompanhamento de projetos, preenchimento e 
acompanhamento de planos de trabalhos e programas governamentais.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00053/2016.
DOTAÇÃO: 02.010-SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004-MANUT. DA 

SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOS 
JURÍDICA 001-RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00064/2016 - 25.07.16 - IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - R$ 17.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material e equipamentos destinado à Sec. de Desenvolvimento Rural 

e Meio Ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2016.
DOTAÇÃO: 02.120-SEC.MUN. DO DES. RURAL E MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 - MANUT. 

DAS ATIV. DA SEC. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSU-
MO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00065/2016 - 25.07.16 - JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE - R$ 469.759,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CGC-00.774.440/0001-04- COM SEDE NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, Nº 64, 
1º ANDAR, CENTRO, MAMANGUAPE-PB, CEP 58280-000. FAÇA SABER QUE TOMOU POSSE NO 
DIA 22/07/2016, A CHAPA 01 (ZERO UM, CHAPA ÚNICA), QUE FOI ELEITA  NO DIA 10/06/2016, 
PARA COMPOR A DIRETORIA EXECUTIVA (TITULARES E SUPLENTES), CONSELHO FISCAL 
(TITULARES E SUPLENTES) E CONSELHO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO DOS EM-
PREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DA PARAIBA (TITULARES E SUPLENTES). 
PARA O TRIÊNIO DE 2016 A 2019. COMPOSTA DA SEGUINTE RELAÇÃO: DIRETORIA EXECUTIVA 
TITULAR: ELÁRIO MARTINS TOMAZ, EDVALDO JOSÉ TAVARES DE VASCONCELLOS, GEORGE 
FERREIRA DE PAULA, VICTOR ARAÚJO BRAGA, JOSINETE CAVALCANTE DOS SANTOS, 
LENIZE BARROS DA CUNHA SANTOS E HIDERALDO DAYAN SOARES GOUVEIA. DIRETORIA 
SUPLENTE: JOSÉ RIBAMAR GONZAGA CLEMENTE, DANIEL DANTAS DOS SANTOS, DEOC-
LÉCIO ADEILDO BARRETO DE AZEVEDO, MARCOS ANTONIO CHAVES DE LUNA,  CARLOS 
ALBERTO FERNANDES DE SOUZA, ANA MANOELA MAIA E JORGE GALDINO DE ALMEIDA; 
CONSELHO FISCAL TITULAR: LENILSON QUIRINO DE OLIVEIRA, RIVÂNIA DA SILVA FRANÇA 
PEREIRA E MÁRIO ALVES GONÇALVES FILHO; SUPLENTE: EWERTON JOSÉ PEREIRA DE 
SOUZA, CIRILINDO VIEIRA DE SÁ E ROSÂNGELA DE ARAÚJO NUNES. MAMANGUAPE-PB, 
23 DE JULHO DE 2016. ELÁRIO MARTINS TOMAZ-PRESIDENTE.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 26 de julho de 2016Publicidade
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