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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
21o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,269  (compra) R$ 3,270  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,140  (compra) R$ 3,410  (venda)
EURO   R$ 3,596  (compra) R$ 3,601   (venda)

l Governo lança hoje Programa Gira Mundo edição Finlândia. Página 3

l Projeto de prevenção à violência forma mais de 20 mil crianças. Página 6

l Guias de Turismo protestam e pedem cumprimento de decreto. Página 7

l Organização Mundial da Saúde anuncia fim do sarampo no Brasil. Página 14

Nublado com 
chuvas ocasionais

O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a reforma e ampliação do Hospital Regional de Pombal, uni-
dade de saúde que é referência entre os municípios da região. O investimento na obra foi de R$ 865 mil. PÁGInA 5

Governo entrega 
hospital no sertão

Equipamento estava com o 
fio descascado, o que facilitou a 
descarga elétrica. PÁGInA 6

A maioria dos clubes ins-
critos não apresentou os docu-
mentos exigidos. PÁGInA 17

Menino morre ao usar 
celular no carregador

Paraibano 2016 deve
ter apenas 4 times

Prática desenvolvida 
em Cajazeiras estimula 
a concentração e mini-
miza tensões no conví-
vio social. PÁGInA 7

Meditação em 
escola do Estado
ajuda a reduzir
conflitos
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FOTO: Secom-PBEquilíbrio emocional

Iniciativa já vem sendo
desenvolvida há cinco anos

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Esportes

Bombeiros pedem cuidado no uso Amadeus Rodrigues Júnior, da FPF

Cerca de 21 mil moradores das cidades de Picuí e Frei Martinho foram beneficiados com a inauguração 
da PB-151. Em cinco anos e meio, o Governo do Estado já tirou 41 municípios do isolamento. PÁGInA 5
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A Funesc divulgou a rela-
ção de selecionados para a 4a 
edição do evento.  PÁGInA 9

Feira Literária de Boquei-
rão destaca papel das mulhe-
res na literatura.  PÁGInA 12

Selecionados para 
o Salão de Humor

Flibo homenageia 
Anayde Beiriz

facebook.com/uniaogovpb
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Alerta

Caminhos da Paraíba
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Na Paraíba, o investimento na ca-
pacitação de professores, como meca-
nismo para o aprimoramento de suas 
competências em sala de aula, é um di-
ferencial que tem proporcionado uma 
qualificação invulgar na rede pública 
de ensino. Esse aspecto é fundamen-
tal para que os processos educacio-
nais alcancem um de seus objetivos 
primordiais: a motivação dos alunos 
para a aprendizagem. Quem mais po-
deria servir a esse propósito, senão 
aquele que interage diretamente com 
o corpo discente? O professor é figura 
central nesse contexto, pois cabe a ele 
ser o agente propulsor dos processos 
educacionais de resultado, que levam 
os estudantes a se sentirem motiva-
dos para, efetivamente, absorver os 
conhecimentos a eles repassados.

Este ano, as políticas públicas 
para o segmento da educação no 
Estado cumpriram, em diversas 
frentes, esse papel de qualificar os 
professores, de forma a enriquecer 
suas competências e aprimorar sua 
atuação pedagógica. Professor bem 
preparado representa aluno melhor 
orientado para a continuidade de sua 
vida estudantil e pessoal.

Ainda este ano, em parceria com 
a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), o governo instituiu o Mestra-
do Profissional em Ensino de Ciências 
e Educação, Matemática e Mestrado 
Profissional em Formação de Pro-
fessores, uma iniciativa pioneira que 
mantém o foco na valorização profis-
sional e qualificação dos professores. 
É o tipo de ação que tem repercus-
são no aumento do nível educacional 
das escolas públicas e potencializa as 
atividades desenvolvidas em sala de 
aula. Ao criar aulas mais qualificadas, 

interativas, resulta em alunos mais 
motivados e inibe a evasão escolar.

Outra ação exitosa empreendida 
pela gestão estadual é a metodologia 
Liga Pela Paz, que aplicada nas 14 Re-
gionais de Educação, capacitou 1.732 
educadores – o que significa dizer 
que está beneficiando 100 mil alu-
nos. E a ação tem um objetivo impor-
tante para disseminar uma cultura 
de paz e não agressão dentro da sala 
de aula, especificamente, e em todo 
o ambiente escolar, de forma geral. 
Como estão em fase de desenvolvi-
mento, os alunos precisam ter a com-
preensão da sua e da individualidade 
do outro, e, nesse aspecto, o profes-
sor tem uma função primordial. Além 
de mostrar aos estudantes as boas 
práticas de convivência social, tem a 
capacidade de contribuir para o de-
senvolvimento emocional deles e de 
suas famílias.          

Outro incentivo para qualificar 
os professores está configurado no 
Programa “Gira Mundo” - Edição 
Finlândia, a ser lançado hoje, em 
solenidade no Palácio da Redenção, 
pelo governador Ricardo Coutinho. 
Trata-se da concessão de bolsas na 
Modalidade Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação no Exterior, em 
parceria com a finlandesa Universi-
dade de Ciências Aplicadas de Häme. 
Neste país europeu, vinte professo-
res da rede estadual receberão apri-
moramento do modelo educacional 
do aprendizado centrado no aluno 
e serão imersos no universo do em-
preendedorismo. De volta à Paraí-
ba, trarão na bagagem experiências 
inovadoras que resultarão em novos 
projetos pedagógicos a serem de-
senvolvidos em sala de aula.      

Editorial

Aprimorando competências
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InsAtIsfAÇÃO DO PPURnAs nOvAsQUEm fEz A POntE

ElEIÇÃO Em JP: DEfInIÇÃO sAIRá sábADO, DIz PmDb

O Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) vai receber 
2.913 urnas eletrônicas no-
vas, confirmou o secretário de 
Tecnologia da Informação do 
órgão, George Cavalcanti. Disse 
que o Tribunal Superior Elei-
toral acatou pedido feito pela 
Corte paraibana, no sentido de 
substituir os equipamentos 
que apresentaram defeito nas 
eleições de 2012 – e de criar 
reserva técnica.   

O presidente estadual do PP, 
Enivaldo Ribeiro, escalou o 
vereador Durval Ferreira para 
expor a insatisfação do parti-
do por não estar participando 
diretamente da escolha do 
vive de Luciano Cartaxo. On-
tem, o presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
disse que “o PP é aliado de 
primeira hora”, portanto seria 
legítimo que a legenda indi-
casse o vice.

A deputada Daniella Ribeiro 
revelou o nome de quem fez 
a ponte para reaproximá-la 
de Veneziano Vital (PMDB), 
de quem guardava muita 
mágoa por conta de desa-
venças oriundas da campa-
nha de 2012, quando am-
bos saíram derrotados – ela 
como candidata e ele como 
apoiador da sua sucessora, 
Tatiana Medeiros. Foi o ve-
reador Metsulá Agra.   

‘AcORDÃO’ é REtROcEssO POlítIcO, DIz cIDA RAmOs
“É a união da velha política nutrida por ódio e atraso contra uma mulher e um governador de reali-
zações”. Da pré-candidata a prefeita de João Pessoa, Cida Ramos (PSB), avaliando o ‘acordão’ entre 
Manoel Júnior, Luciano Cartaxo e Cássio Cunha Lima na capital. Para a pré-candidata socialista, é 
“um retrocesso articulado em torno da política tradicional”. 

PROPAgAnDA EngAnOsA
nOvA DAtA

O 26 de julho

O testemunho de dois meninos, um de-
les chegando a adolescente, e de um outro, 
já rapaz, vieram robustecer na velhice o que 
recolhi do cenário de chamas, de sangue, 
pavor e morte vivido em 1930 pela Paraíba. 

Meninos que se fizeram escritores 
como Celso Furtado e Virginius da Gama e 
Melo, ambos por trás das persianas da rua 
General Osório. Outro, entrando na adoles-
cência, o padre Luiz Gonzaga de Oliveira, 
numa memória do Seminário, ainda inédita.

 O ambiente em que fiz as primeiras 
letras e recolhi impressões que podiam 
deixar lembranças ignorava esses assun-
tos. Me fiz, portanto, naquilo que se passa 
na vida a ouvir dizer e no registro passio-
nal dos dois lados, mas sempre impressio-
nado com a determinação inquebrantável 
de um juiz que se punha acima dos inte-
resses da oligarquia que o colocara no po-
der. Que cobrava imposto e desmanchava 
arsenais milicianos do coronelato aliado.

 Onde já se viu isso? – assombrou-se 
Humberto de Campos em passagem pela 
Paraíba na posse de João Pessoa. E Lindol-
fo Collor, ao ouvir-lhe o discurso e antever 
a tragédia: “Não vai sair vivo”. 

Não muito diferente do sentimento ge-
ral ou das empregadas domésticas que Celso 
Furtado viu conduzir em procissão o retra-
to do herói como o de um santo, filiei-me ao 
seu culto logo no primeiro ano de chegada à 
capital. E me vi presente nos meninos farda-
dos que o Tenente da Gelada trazia da Rua do 

Sertão para a festa aos pés do monumen-
to. Sem falar na grandeza do homem avul-
tada no peso colossal do belo monumento 
que a harmonia do escultor Umberto Coso 
lhe consagrara. 

Como isentar-me? E mais me convenci 
disso tudo quando li, em cópia que Ângela 
Bezerra de Castro me fez chegar às mãos, as 
impressões de um adolescente reconstituídas 
isenta e fielmente pelo padre escritor Luiz 
Gonzaga de Oliveira, já afortunado nos anos e 
no saber mas sem alterar, em nada, a verdade 
da criança. No claustro, entre os muros do Se-
minário, o rumor da política havia penetrado. 
Não pela ação dos padres mestres, mas pelo 
que chegava encenado na voz dos próprios 
alunos. Heróis vivos, tais como os legendários 
dos livros, bradando e guerreando do outro 
lado dos muros sagrados.

Uma manhã, entrando em fila para as exé-
quias  celebradas pela morte do cardeal Arco-
verde, o pequeno  seminarista teve o espanto 
de avistar a poucos metros de si o grande Pre-
sidente. Tocava a sonata fúnebre de Chopin.  E 
estava ali, aos seus olhos, o próprio João Pes-
soa, de quem foi se aproximando, na fila, até 
seus olhos se tocarem. Os olhos do menino 
nos olhos tutelares do herói em vida. 

É uma memória especial que está 
sendo editada por um grupo de jovens 
de Serra da Raiz. E que me vem à tona ao 
encontrar, em página interna do jornal, 
apertada em 1 coluna, a notícia das come-
morações do nosso 26 de julho. 

E que me vem à tona ao encontrar, em página interna do jornal, apertada 
em 1 coluna, a notícia das comemorações do nosso 26 de julho.”

O adiamento do anúncio oficial do PMDB quanto à posição do partido em relação à disputa elei-
toral em João Pessoa ratifica a divergência de opinião dentro do partido. Haveria, pelo menos, 
três correntes de pensamento: o apoio à reeleição de Luciano Cartaxo, tese isolada defendida pelo 
deputado Manoel Júnior, após sua desistência de sair candidato; a aliança com o PSB, em apoio à 
candidatura da professora Cida Ramos, opinião que ganhou força com o senador Raimundo Lira e 
que teria a anuência dos deputados federais Veneziano Vital e Hugo Motta, bem como do deputa-
do estadual Nabor Wanderley, e, por fim, a tese da candidatura própria, menos plausível. O fato 
é que na reunião da cúpula da legenda, na casa do senador e presidente estadual da sigla, José 
Maranhão (foto), seus membros não chegaram a um consenso. Decidiram não decidir. Pelo menos, 
por enquanto. Nova reunião está marcada para o próximo sábado. Ao afirmar que o grupo “não foi 
conclusivo” quanto à escolha da chapa que apoiará, o senador garantiu que na próxima reunião 
haverá uma definição “em caráter terminativo”. 

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Esta semana, possivelmente na 
sexta-feira, o PP garante que sairá 
sua decisão sobre a manutenção 
ou não da pré-candidatura de Da-
niella Ribeiro em Campina Grande. 
Pelo menos é o que – pela enésima 
vez, lembremos – a parlamentar 
garantiu à imprensa. A desistência 
é iminente. A expectativa é saber 
com quem o PP caminhará na dis-
puta eleitoral.  

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Do presidente do PSD de Sousa, Zenildo Oli-
veira, em opinião enviada à coluna: “Nas pro-
pagandas divulgadas pela prefeitura, a gente 
pensa que é um paraíso, tá tudo perfeito, e 
isso deve explicar o custo alto dessas propa-
gandas enganosas”. E completou: “A cidade 
está abandonada”. O PSD apoia a pré-candida-
tura de Fabio Tyrone (PSB), que reúne apoio do 
PDT, PT do B, PSD, PROS, PPS.
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Governador lança Programa Gira 
Mundo edição Finlândia hoje em JP
Programa é destinado a 
professores efetivos da 
rede estadual de ensino

O governador Ricardo 
Coutinho lança às 10h de 
hoje, no Palácio da Reden-
ção, o Programa “Gira Mun-
do” edição Finlândia, que 
concederá bolsas na Mo-
dalidade Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação no 
Exterior. 

O programa é destina-
do a professores efetivos da 
Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba, para desenvolve-
rem atividades previstas no 
Programa “Gira Mundo” e 
será desenvolvido em par-
ceria com a Universidade de 
Ciências Aplicadas de Häme 
(HAMK - Häme University of 
Applied Sciences), localiza-
da na cidade de Hämeenlin-
na, na Finlândia. O Programa 
“Gira Mundo” edição Finlân-

dia é uma iniciativa compos-
ta pelos programas Educa-
dores Paraíba – Programa 
de Desenvolvimento Profis-
sional e Amazing Business 
Train (ABT), que consiste em 
ações de imersão de profes-
sores do Estado da Paraíba 
no sistema educacional fin-
landês, com suporte local da 
Häme University of Applied 
Sciences (HAMK). 

Os professores da Rede 
Estadual de Ensino serão 
submetidos a uma seleção e, 
logo após, os 20 aprovados 
passarão por duas sessões 
online antes da capacitação 
na Finlândia. Posteriormen-
te, acontecerá a capacita-
ção in loco (na Finlândia), 
que terá a duração de oito 
semanas, e na volta os edu-
cadores desenvolverão um 
projeto pedagógico. O Pro-
grama “Gira Mundo” edição 
Finlândia, busca melhorar 

o empreendedorismo, a co-
esão social, a digitalização 
e a internacionalização nas 
escolas públicas da Paraí-
ba, como forma de aprimo-
ramento das competências 
dos professores por meio 
da aplicação dos modelos 
pedagógicos finlandeses no 
contexto paraibano. 

Os objetivos principais re-
lacionados aos professores en-
volvidos na edição Finlândia 
são:  aprimoramento do mode-
lo educacional do aprendizado 
centrado no aluno, suas ideias 
e princípios por meio de uma 
educação empreendedora, 
engajamento das comunida-
des na educação, aprendizado 
com base nas problematiza-
ções na sala de aula, avaliação 
baseada em competências, 
práticas de educação centra-
das no estudante e o uso de 
ferramentas digitais num con-
texto internacional.

n Lançamento do edital: 27 de julho 
de 2016
n Inscrições online: 27 de julho a 12 
de agosto de 2016
n Publicação das inscrições ho-
mologadas: 13 de agosto de 2016
n Publicação dos locais de aplicação 
da Prova de Proficiência em Língua 

Inglesa: 13 de agosto de 2016
n Aplicação da Prova de Proficiência 
em Língua Inglesa: 17 a 19 de agosto 
de 2016
n Publicação do resultado da Prova 
de Proficiência em Língua Inglesa: 23 
de agosto de 2016
n Publicação do resultado preliminar 

da seleção: 26 de agosto de 2016
n Interposição de recursos: 30 de 
agosto de 2016
n Publicação do resultado da se-
leção após recursos: 2 de setembro 
de 2016
n Resultado final da seleção: 2 de 
setembro de 2016

Cronograma de atividades

A vice-governadora Lígia Feliciano 
foi até a Vila Olímpica Parahyba, na 
manhã de ontem, saudar a delegação 
da Alemanha de saltos ornamentais. 
Os atletas escolheram o equipamento 
para preparação final para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. A Vila também re-
ceberá as seleções dos Estados Unidos 
de saltos e da Rússia, do nado sincro-
nizado.

“O nosso Estado sente orgulho de 
receber esses atletas que escolheram 
nossa Vila para treinar nessa reta final 
de preparação para os Jogos Olímpi-
cos. Este equipamento está disponível 
para os esportistas do mundo inteiro, 
mas principalmente para os jovens 
paraibanos. Este é um incentivo do 
Governo do Estado para a prática de 
esportes e que está à disposição de to-
dos”, destacou Lígia.

A delegação de saltos ornamentais 
da Alemanha é composta por 17 inte-
grantes entre atletas, treinadores, mas-
sagista e fisioterapeuta. O dirigente da 
delegação, Lutz Buschkow, agradeceu à 
vice-governadora pela oportunidade e 
destacou a Vila como um dos centros de 

treinamento mais bem equipados que 
ele já utilizou. “Essa é a segunda vez que 
estamos aqui e mais uma vez ressalto o 
espaço amplo e moderno que dispomos 
para realizar os treinamentos. Estamos 
muito felizes em estar aqui mais uma vez 
e aproveito para agradecer”, reforçou.

Os nove atletas da equipe alemã 
treinam em média 6 horas por dia. Eles 
utilizam o ginásio da Vila para o treina-
mento das técnicas de saltos e também 
a piscina com trampolins. A delegação 
permanece em treinamento na Paraíba 
até o próximo domingo (31), depois se-
gue para o Rio de Janeiro, para disputa 
dos Jogos Olímpicos 2016.

A atleta de saltos ornamentais, 
Bruna Brunett, disse que a estrutura da 
Vila é uma das melhores do mundo. “Já 
tive oportunidade de treinar em outros 
países e posso dizer que a estrutura da 
Vila Olímpica Parahyba não deixa a de-
sejar”, destacou a campeã.

“O nível deles é muito alto, eu ob-
servo as técnicas e procuro adaptar para 
os treinamentos com os nossos atletas”, 
disse o técnico de saltos ornamentais da 
Paraíba, Edmundo Vergara (Bolão).

Vice-governadora faz visita a 
atletas da delegação alemã

JOGOS OLÍMPICOS 2016

Lígia Feliciano foi saudar os atletas de saltos ornamentais na manhã de ontem na vila olímpica

FOTO: Divulgação/Secom-PB
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Capacitação de funcionários ocorreu no auditório do MPPB 

A Promotoria de Justi-
ça de Defesa da Cidadania 
e Direitos Fundamentais de 
Campina Grande recomen-
dou à Superintendência de 
Trânsito e Transportes Pú-
blicos de Campina Grande 
(STTP) que, a partir da rea-
lização do “Maior São João 
do Mundo –Edição 2017”, 
sejam adotadas providên-
cias para disponibilizar va-
gas de estacionamento des-
tinadas ao uso exclusivo de 
pessoas idosas e com defi-
ciência física, exploradas 
pelo serviço de Estaciona-
mento Rotativo Zona Azul.

De acordo com a reco-
mendação, assinada pelo 
promotor Antônio Barroso 
Pontes, as vagas devem ser 

devidamente distribuídas 
por todo o entorno da fes-
ta, próxima a todos os aces-
sos de entrada e saída exis-
tentes no evento, devendo 
ser promovidas rotas de 
acessibilidade das vagas 
exclusivas até a entrada do 
evento.

Ainda segundo a reco-
mendação, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência es-
tabelece o direito ao trans-
porte e à mobilidade da 
pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida 
e que, em todo estaciona-
mento aberto ao público, 
devem ser reservadas 2% 
do total de vagas para pes-
soas com deficiência. Além 
disso, o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os di-
reitos assegurados às pes-
soas com idade igual ou su-
perior a 60 anos, assegura 
a reserva, para os idosos, 
nos termos da lei local, de 
5% das vagas nos estacio-
namentos públicos e priva-
dos, as quais deverão ser 
posicionadas de forma a 
garantir a melhor comodi-
dade ao idoso.

O projeto do Estaciona-
mento Rotativo Zona Azul 
para “O Maior São João do 
Mundo – edição 2017”, com 
as indicações das vagas de 
estacionamento exclusivo 
para idosos e portadores de 
deficiência deve ser remeti-
do para a Promotoria de Jus-
tiça até fevereiro de 2017.

Promotoria recomenda vagas 
para os idosos e deficientes

MaIOr SãO JOãO dO MundO 2017

Servidores e assessores 
dos gabinetes dos procurado-
res de Justiça participaram, na 
tarde dessa terça-feira (26), 
no auditório do Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento Fun-
cional (Ceaf) do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), de 
reunião de treinamento para 
deliberação de novas rotinas 
a serem adotadas, visando a 
implantação do sistema MP-
Virtual 2 nas Promotorias de 
Justiça (segundo grau de juris-
dição) da instituição.

A atividade foi coorde-
nada pela Diretoria de Tecno-
logia da Informação (Ditec) e 
os treinamentos tiveram iní-
cio na segunda-feira (25), no 
âmbito da Diretoria de Apoio 
Funcional (Diafu) do MPPB. A 
utilização efetiva do sistema 
MP-Virtual 2 nas Promotorias 
de Justiça tem início já nesta 
quarta-feira (27).

Servidores e assessores são 
treinados para novas rotinas

IMPLanTaçãO dO MP-vIrTuaL 2

A implantação do MP Vir-
tual no MPPB entrou em sua 
segunda etapa em maio de 
2014, com a disponibilização 
dessas ferramentas em várias 
Promotorias de Justiça, que 
passaram a utilizar o sistema 
de processos eletrônicos para 
o cadastramento dos proces-
sos judiciais, extrajudiciais e 
administrativos. O programa 
do MP Virtual teve início em 

dezembro de 2012. O sistema 
desenvolvido pela equipe da 
Ditec do MPPB já está conso-
lidado. Ele permite importar 
dados processuais do Tribu-
nal de Justiça, como a classe, 
o assunto, as partes, a Vara 
de origem, a partir do núme-
ro do processo, facilitando o 
cadastramento. Além disso, o 
sistema permite o controle e 
backup das peças processuais.

Davison Eliziario 
Especial para A União

Hoje, às 15h, na sala de 
sessões do Tribunal Regio-
nal da Paraíba (TRE-PB), 
no Centro da capital,  acon-
tecerá a solenidade de lan-
çamento da “Cartilha da 
Propaganda Eleitoral” e 
da campanha “Propaganda 
Eleitoral - você é o fiscal”. 
O evento é promovido pela 
desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, 
vice-presidente e correge-

dora do TRE-PB, em parce-
ria com a Escola Judiciária 
da Paraíba. O evento con-
tará com palestras para 
jornalistas e representan-
tes de partidos políticos 
para esclarecer dúvidas 
sobre a propaganda eleito-
ral de rua e de mídia com 
vistas às eleições de 2016. 
O TRE-PB disponibilizara 
150 vagas por ordem de 
chegada. 

A palestra sobre pro-
paganda eleitoral de rua 
contará com a juíza Aga-

menilde Dias Arruda Viei-
ra Dantas, da 76ª Zona 
Eleitoral da capital e Dra. 
Adriana Lóssio, Juíza da 
72ª Zona Eleitoral do Mu-
nicípio de Campina Gran-
de, responsáveis pela pro-
paganda de rua. 

Já a palestra sobre pro-
paganda eleitoral de mídia 
será exposta por José Fer-
reira Ramos Júnior, juiz da 
1ª Zona da Capital, e Eri-
ca Tatiana Soares Amaral 
Freitas, responsável pela 
propaganda de mídia.

TRE-PB lança hoje cartilha 
e campanha de propaganda

ELEIçãO MunICIPaL 2016
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Políticas

Governo do Estado inicia quinto Ciclo 
do Orçamento Democrático Escolar
Amanhã será realizada 
a 1ª assembleia para as 
Gerências Regionais

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), inicia nes-
ta semana o quinto Ciclo do 
Orçamento Democrático Es-
colar (ODE). Trata-se de um 
momento importante para o 
fortalecimento da gestão das 
políticas educacionais no Es-
tado da Paraíba. “O OD Esco-
lar é um instrumento indutor 
da participação da comunida-
de na gestão administrativa, 
financeira e pedagógica das 
escolas públicas, com vistas 
à melhoria da qualidade da 
educação”, explicou Edinalva 
Alves de Aguiar, gerente de 
Programas de Fortalecimento 
da Escola da SEE.

Até esta quarta-feira 
(27), acontece a etapa prepa-
ratória. Na quinta-feira (28) 
será realizada a 1ª assem-
bleia para as Gerências Re-
gionais de Educação (GRE), 
da 3ª a 14ª. No dia 29, a as-
sembleia será realizada para 
a 1ª e 2ª. Em seguida, no 
segundo semestre de 2016, 
acontecerá a execução das 

ações, monitoramento e ava-
liação. No dia 2 de dezembro 
acontecerá a 2ª Assembleia, 
quando haverá a apresenta-
ção pública do relatório de 
prestação de contas.

Na etapa preparatória 
acontece a preparação e mo-
bilização da escola em torno 
da organização das ativida-
des que serão realizadas ao 
longo do ano. A SEE lembra 
que o ODE não se encerra na 
assembleia, mas é um pro-
cesso contínuo de interlocu-
ção e ação. Todo o processo 
é coletivo, sob a coordenação 
do Conselho Escolar. 

Na assembleia geral 
será apresentado o relatório 
de execução financeira e pe-
dagógica de 2015, a publici-
zação das ações e projetos a 
serem desenvolvidos na es-
cola em consonância com o 
PPP e o Plano de Intervenção 
da Escola. Também serão da-
das informações  acerca dos 
valores dos recursos a serem 
repassados em 2016 e sua 
destinação para manutenção 
e investimentos (PDDE-PB; 
PNAE,PDDE, Mais Educação, 
Atleta na Escola, Acessibili-
dade e outros). 

Na assembleia também 

 Também serão dadas informações  sobre valores dos recursos a serem repassados em 2016 e sua destinação para manutenção do PDDE-PB

acontecerá a escuta dos di-
versos segmentos para su-
gestões e encaminhamento 

de propostas e a deliberação 
sobre a melhor forma de uti-
lização dos recursos que são 

transferidos diretamente às 
escolas, por meio do Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola 

- Estadual e Federal, com de-
finição das demandas priori-
zadas em 2016.

Foto: Marcos Russo

Deputado reúne entidades para 
discutir obras da transposição

Seminário debate abastecimento 
e a qualidade da água em CG

EM CAJAZEIRAS

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

Uma reunião realiza-
da na última segunda-feira 
(25), em Cajazeiras, deba-
teu a situação das obras de 
Transposição de Águas do 
São Francisco. O encontro 
foi convocado pelo depu-
tado estadual Jeová Vieira 
Campos (PSB), presidente 
da Frente Parlamentar da 
Água da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba, motivado 
pela recente visita feita na 
região de Cabrobó, no Esta-
do de Pernambuco.

O deputado fez um rela-
to da visita feita pela Frente 
Parlamentar, alertando so-

bre o abandono da Empresa 
Mendes Júnior em obras do 
eixo norte, que pode atra-
sar a chegada das águas ao 
interior do Estado, que vem 
sofrendo a maior crise hídri-
ca de todos os tempos. Esse 
problema, segundo afirmou, 
está impedindo a cons-
trução de canais, estações 
de bombeamento e outras 
obras do projeto.

Representantes  das 
entidades de classe de Ca-
jazeiras, clubes de serviço 
e de outros segmentos da 
sociedade organizada, con-
cordaram com a proposta 
do parlamentar de se mobi-
lizar junto às bancadas fede-
rais da Paraíba, do Ceará e 

do Rio Grande do Norte, vi-
sando encontrar uma saída 
para resolver esse e outros 
problemas que podem re-
presentar atraso nessa parte 
final da importante obra.

No final, ficou acordado 
que uma nova reunião será 
realizada na próxima segun-
da-feira (1º de agosto), para 
definir rumos do movimen-
to. Para esta nova reunião, 
serão convidados deputados 
federais e senadores dos três 
estados. A ideia é sensibili-
zar a representação política 
da região para defender uma 
solução rápida de continua-
ção das obras, no trecho en-
tre Cabrobó, Pernambuco, e 
Jati, no Ceará.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O sistema de abaste-
cimento de Campina Gran-
de, a qualidade da água, as 
técnicas de tratamento de 
cianobactérias detectadas 
no Açude de Boqueirão; e 
a transposição de Águas 
do Rio São Francisco para 
a bacia do Rio Paraíba, fo-
ram discutidos ontem no 
1º Seminário de Inovação 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da Universidade 
Estadual da Paraíba. O even-
to contou com a parceria da 
Fundação Parque Tecnológi-
co e do Sebrae.  

Iniciativa do Departa-
mento de Engenharia Sani-
tária e Ambiental da UEPB, 
o evento teve como local o 
auditório do Departamento 
de Psicologia no Campus I da 

instituição no bairro de Bo-
docongó.  Dele participaram 
profissionais e estudantes 
que debateram temas como:  
Segurança Hídrica e Modelos 
de Transferência de Recursos 
Hídricos; Controle Operacio-
nal de Sistemas de Abasteci-
mento de Água em épocas de 
crise, como ocorre hoje em 
Campina Grande; Gestão das 
águas da Transposição do 
Rio São Francisco no Estado 
da Paraíba; e técnicas de tra-
tamento de água para consu-
mo humano utilizadas para 
remoção de cianobactérias.

Foram palestrantes a 
professora Clarissa Câma-
ra, da Universidade de São 
Paulo; Ronaldo Meneses, 
gerente regional da Cagepa; 
Porfírio Loureiro, da Agên-
cia Estadual de Gestão de 
Águas da Paraíba; e Valderi-
ce Alves, da Companhia Per-

nambucana de Saneamento 
(Compesa).

De acordo com a profes-
sora Weruska Brasileiro,  co-
ordenadora do 1º Seminário 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, o evento foi idea-
lizado não apenas “para capa-
citar  os engenheiros sanita-
ristas e ambientais, mas para 
que a sociedade também te-
nha ciência das questões que 
envolvem o abastecimento de 
água para consumo humano”. 
Weruska ressaltou que outro 
objetivo foi o “de colaborar 
com a preservação dos recur-
sos hídricos e lutar pela ga-
rantia de água com qualidade 
para todos”.

A programação do se-
minário ocupou grande 
parte dos turnos da manhã 
e tarde de ontem, com deba-
tes entre palestrantes e con-
vidados. 

A Câmara Munici-
pal de Campina Gran-
de aprovou por una-
nimidade projeto de 
lei de autoria do ve-
reador Antonio Alves 
Pimentel Filho (PSD), 
que autoriza o afas-
tamento de qualquer 
servidor do município 
que possua filho (a) 
portador (a) de defi-
ciência física, psíquica 
ou motora. 

O Projeto de Lei Nº 
116/2016, que foi apro-
vado por unanimidade 
e já encaminhado para 
sanção da Procurado-
ria Jurídica do Muni-
cípio, estabelece que, 
o servidor público que 
tenha um filho porta-
dor de deficiência, que 
esteja sobre sua guar-
da, e cuja deficiência 
o torne incapaz, terá 
sua carga horária de 
trabalho reduzida em 
50% (cinquenta por 
cento). A regra, tam-
bém estabelece que, a 
redução da carga ho-
raria de trabalho, se 
dará mediante reque-
rimento acompanha-
do de laudo médico, 
aprovado pela perícia 
médica do município, 
acompanhado da Cer-
tidão de Nascimento 
do filho ou da filha 
que seja portador de 
deficiência. 

Segundo o autor 
do projeto, vereador 
Pimentel Filho, que 
também é presidente 
do Poder Legislativo 
Municipal, esta nova 
proposta, objetiva di-
minuir as dificuldades 
enfrentadas pelos pais 
e mães, que além de 

cuidar de seus filhos, 
com amor, carinho e 
muito trabalho, ainda 
têm suas responsabi-
lidades estatutárias 
de servidor público. 
“O Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, 
estabelece as diretri-
zes gerais, normas e 
critérios básicos para 
assegurar, promover 
e proteger o exercício 
pleno e em condições 
de igualdade de todos 
os direitos humanos e 
liberdades fundamen-
tais pelas pessoas com 
deficiência, e foi nes-
te sentido que nossa 
proposta veio dotar o 
município de um dis-
positivo legal, para 
amparar estes funcio-
nários e seus familia-
res que necessitam de 
mais atenção e trata-
mento diferenciado,” 
disse Pimentel. 

De acordo com Pi-
mentel Filho, seu pro-
jeto extrapola o fator 
social, pois tem um 
apelo humano prepon-
derante. “Através da 
redução da jornada de 
trabalho do servidor 
público, tendo como 
garantia, a não perda 
de tempo de serviços, 
nem vencimentos, o 
pai ou a mãe poderão 
procurar um serviço 
médico ou fisioterápi-
co para melhor garan-
tir o tratamento, bem 
como, facilitar o pleno 
exercício dos direitos 
sociais e individuais e 
a necessidade de inte-
gração social à criança 
deficiente dependente 
de terceiros,” desta-
cou Pimentel Filho.

Servidor que tem filho
deficiente pode se afastar

lEI EM CAMPInA
MPPB ajuíza 
ação contra a
prefeitura de 
São Bento

A Promotoria de Justiça 
de São Bento ajuizou uma ação 
civil pública de obrigação de 
fazer contra o município de 
São Bento por ter descumpri-
do um termo de ajustamento 
de conduta, firmado em 19 de 
junho de 2015, em que ficaram 
acordados vários pontos, como 
a nomeação dos candidatos 
concursados e a exoneração 
de servidores contratados por 
excepcional interesse público.

No TAC, havia sido acor-
dado que o município nome-
aria os candidatos aprovados 
no último concurso público 
de 2014 do município de São 
Bento, com o intuito de substi-
tuir os contratados. De acordo 
com a ação, o município não 
vem cumprindo as suas obri-
gações. De fato, vários candi-
datos aprovados dentro do nú-
mero de vagas esperam as suas 
nomeações enquanto vários 
servidores contratados por ex-
cepcional interesse público re-
alizam as funções para os quais 
aqueles prestaram concurso 
público.

Também ficou acordado 
que a prefeitura iria rescindir 
os contratos dos servidores 
contratados por excepcional 
interesse público até o dia 19 
de junho de 2016, porém uma 
pesquisa no Sagres do Tribu-
nal de Contas do Estado de-
monstra a grande quantidade 
de servidores contratados por 
excepcional interesse público.

O TAC ainda previa que 
o município enviaria projeto 
de lei à Câmara Municipal de 
Vereadores, criando cargos, 
caso estes sejam necessários 
para a prestação dos servi-
ços públicos. O projeto de lei 
n. 002/2016 foi enviado pelo 
Poder Executivo local à Câma-
ra de Vereadores no dia 03 de 
março deste ano, tratando so-
bre a ampliação de cargos, con-
tudo, o está parado, tendo sido 
o cumprimento do TAC parcial.



Polícia Militar forma 
mais de 20 mil crianças 
com o Proerd este ano 
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Também foram entregues 
pavimentação de ruas e 
cheques do Empreender-PB

Ricardo entrega hospital de Pombal
REFORMA E AMPLIAÇÃO 

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou ontem a 
reforma e ampliação do Hos-
pital Regional de Pombal, que 
representa um investimen-
to de aproximadamente R$ 
865 mil. Ele também entre-
gou a pavimentação de ruas 
do município, melhorando a 
infraestrutura da localidade, 
e cheques do programa Em-
preender-PB.  

Sobre a entrega da re-
forma do Hospital Regional 
de Pombal, o governador 
comentou: “Vi este hospital 
antes, há alguns anos, sem 
UTI e com uma estrutura 
inadequada. Hoje dá pra ver 
o avanço e a qualidade dos 
serviços oferecidos aqui. 
Sei o quanto avançamos na 
área da saúde no Estado. En-
quanto no Brasil os hospitais 
estão sendo fechados, na Pa-
raíba estamos abrindo mais 
leitos, só hoje entregamos 
38. Temos uma das maiores 
redes de assistência hospita-
lar do País e queremos conti-
nuar avançando.”

Os principais servi-
ços executados na obra do 
hospital foram: demolição, 
movimento de terra, fun-
dação, estrutura, alvena-
ria, esquadrias, coberta, 
revestimentos, pintura, pa-
vimentação, instalação elé-
trica e hidrossanitária, ins-
talações telefônicas, gases 
medicinais e climatização.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Roberta Abath, 

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, na se-
gunda-feira (25), a rodovia 
PB-151, que recebeu um 
investimento com recursos 
próprios de aproximada-
mente R$ 5 milhões e vai 
beneficiar mais de 21 mil ha-
bitantes das cidades de Picuí 
e Frei Martinho. Também foi 
inaugurada a 1ª Companhia 
do 9º Batalhão de Polícia Mi-
litar. Deputados estaduais e 
lideranças políticas da região 
participaram da solenidade.

Em Picuí, Ricardo foi re-
cepcionado pelos morado-
res, acompanhou apresen-
tações culturais e destacou a 
satisfação de entregar mais 
uma estrada que beneficia o 
povo e traz desenvolvimen-
to à região. 

“Esta é uma rodovia es-
tratégica para todo o Esta-
do porque liga a Paraíba ao 
Rio Grande do Norte, isso 
significa crescimento para 
esta área. Estou muito feliz 
por estar na terra em que 
meu pai nasceu, entregando 
obras que melhoram a vida 
da população. Há poucos 
meses, estive aqui assinan-
do a ordem de serviço e ga-
ranti que a estrada estaria 
pronta rapidamente. 

Hoje chegou o dia da 
inauguração desta que é a 
101ª estrada entregue em 
cinco anos e meio de gestão. 
Já tiramos 41 cidades das 54 
que estavam em isolamen-
to e até o final do ano todas 
as cidades paraibanas serão 
ligadas por asfalto. Mesmo 
diante das dificuldades, a Pa-
raíba continua crescendo e 

Governador visitou as dependências do novo Hospital Regional, que conta hoje com 38 leitos, sendo 19 pediátricos e 19 obstétricos

junto com a reforma foram 
entregues 38 leitos, sendo 19 
pediátricos e 19 obstétricos. 
“Essa ala entregue pelo Go-
verno do Estado é pediátrica 
e obstétrica e representa um 
grande avanço para a saúde 
da região. Somente em 2015, 
este hospital atendeu um nú-
mero quase três vezes maior 
que o número de habitantes 
de Pombal, o que mostra sua 
qualidade e referência no 
atendimento humanizado. É 
uma alegria poder vivenciar 
este crescimento”, comemo-
rou a secretária.

A diretora-geral do Hos-
pital Regional de Pombal, 
Kevia Werton, destacou que 
as melhorias no local trazem 
mais qualidade de vida para 
a população. “O Hospital de 
Pombal teve uma melho-
ra muito significativa. Hoje 
inauguramos mais uma área, 
que é a maternidade e pedia-
tria. Com essa inauguração, o 
parto fica mais humanizado 
e as pessoas se sentem mais 
confortáveis. Tivemos um 
aumento de 88% no número 
de partos, a procura cresceu 
em Pombal e região. Este é 

um verdadeiro presente para 
o município”, ressaltou.

O Hospital de Pombal 
se destaca no Estado em re-
lação a projetos de huma-
nização e assistência, como 
explica a coordenadora da 
maternidade, Gilda Pereira: 
“O projeto Moara (significa 
ajuda a nascer) é pioneiro 
e trabalha com três ações: a 
ação Tal Mãe Tal Filho, que 
entrega enxovais da própria 
maternidade para mãe e 
bebê visando prevenir aler-
gias e infecções; as ações 
Bem-vindo e a Alta Respon-

sável, as quais trabalham 
com a entrega de panfletos 
informativos orientando a 
gestante durante o pré-natal 
sobre o que ela deve trazer 
para a maternidade. E outro 
panfleto para o pós-parto fa-
lando sobre os cuidados com 
o recém-nascido.”

Pavimentação 
O governador Ricardo 

Coutinho também fez a en-
trega da drenagem e pavi-
mentação de ruas de Pombal. 
São elas: Rua José Adelino 
Sobrinho, Rua Nelson Gon-

çalves (parte), Rua Isaura 
Juvino da Silva (parte) e Rua 
Julimar Lopes de Medeiros. 
A ação recebeu investimento 
de R$ 442 mil. Ainda durante 
a solenidade, Ricardo fez a 
entrega de contratos do Em-
preender-PB no valor de R$ 
270 mil para 49 beneficiados 
da região de Pombal.

“Criamos no Estado 
algo que considero muito 
importante, o Empreender. 
E nesses cinco anos já che-
gamos a cerca de R$ 115 
milhões investidos na eco-
nomia. Com este programa 
promovemos a geração de 
renda e aquecemos a mi-
croeconomia aqui na Paraí-
ba”, enfatizou Ricardo.

A prefeita de Pombal, 
Polyana Dutra, agradeceu 
ao Governo do Estado pe-
las obras e parcerias que 
trazem melhorias para a 
cidade. “Nosso município 
está se desenvolvendo com 
o apoio do Estado. Temos 
hoje várias ações fruto de 
parcerias. O nosso hospital 
é referência na região. Antes 
a saúde não chegava para o 
interior, muitos pacientes 
tinham que ser encaminha-
dos para João Pessoa. Ago-
ra são atendidos de forma 
humanizada e qualificada 
aqui no Hospital Regional de 
Pombal. Agradecemos tam-
bém pela pavimentação de 
ruas da cidade que também 
melhora a qualidade de vida 
do povo e parabenizo as mu-
lheres do Spa Empreender 
que receberam investimen-
tos do programa. Em nome 
do povo, agradeço ao gover-
nador por tudo”, pontuou.

Picuí ganha rodovia e Companhia do 9o BPM

Investimento na Companhia da PM foi de R$ 315 mil, incluindo reforma, ampliação, viaturas e pistolas

Melhorias na área de segurança
O imóvel foi cedido pela 

prefeitura de Picuí por meio 
de termo de cessão de uso. 
A Companhia faz motopa-
trulhamento, radiopatrulha-
mento, policiamento espe-
cializado – Rotam, patrulha 
rural (posto instalado no dis-
trito de Santa Luzia). “Este 
é mais um investimento na 
área da segurança na cidade 
de Picuí. Hoje temos viaturas 
e equipamentos novos, es-
tamos recebendo mais duas 
viaturas para a região e cer-
ca de 35 policiais a serviço 
da população. Tudo isso vem 
melhorar o policiamento 
nesta área”, ressaltou o co-
mandante do 9º BPM, tenen-

te coronel Afonso Galvão.
O prefeito de Picuí, 

Acássio Dantas, agradeceu 
ao Governo do Estado pelas 
obras na cidade e comentou: 
“A estrada é uma das obras 
mais esperadas pelo povo, 
porque com ela vem o de-
senvolvimento pra região. 
Além da rodovia, hoje tam-
bém entregamos a compa-
nhia de polícia que é fruto 
de uma parceria entre a pre-
feitura e o Estado. A 1ª Com-
panhia do 9º BPM dá mais 
condições de trabalho aos 
nossos policiais. E em breve 
esperamos o governador de 
volta para inaugurar o Hos-
pital de Picuí”, afirmou

“O sentimento do povo 
de Picuí neste dia é de grati-
dão. Os moradores do muni-
cípio estão muito satisfeitos 
com estas obras. O governo 
trabalha em todas as áreas, 
desde estrada, saúde, segu-
rança, enfim, a população 
que sai ganhando”, desta-
cou o deputado estadual 
Buba Germano.

“Estamos em festa. Essa 
estrada trouxe muita facili-
dade para nós moradores em 
Picuí. Só temos que agrade-
cer porque agora vamos até 
o Estado vizinho sem pre-
ocupação com os buracos”, 
comemorou a dona de casa 
Maria Elizabeth.

PB-151 recebeu 
investimento 
de cerca de 
R$ 5 milhões e 
vai beneficiar 
mais de 21 mil 
habitantes das 
cidades de Picuí 
e Frei Martinho

quero em breve voltar aqui 
para inaugurar o Hospital de 
Picuí”, ressaltou.

A rodovia PB-151 pas-
sou por reciclagem de toda 
a camada de base, recapea-
mento asfáltico da pista de 
rolamento e acostamentos 
em CBUQ, recuperação e 
limpeza do sistema de dre-
nagem, roçada manual da 
vegetação na faixa de domí-
nio e sinalização horizontal 
e vertical. Mais de 1.200 veí-
culos trafegam diariamente 
pela estrada.

“A estrada está uma be-
leza, bem sinalizada e de pri-
meira qualidade. Chegamos 
a estrada de número 101 
pavimentada na gestão. Só 
aqui foram investidos cerca 
de R$ 5 milhões. E já fizemos 
muitas rodovias nessa re-
gião, como Picuí/Frei Marti-
nho, Soledade/Picuí e agora 
Picuí/divisa Rio Grande do 
Norte. Pelo Estado ainda 
tem muito mais a ser entre-

gue. Usem bem esta estra-
da”, disse o superintendente 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), Car-
los Pereira. 

Já a 1ª Companhia do 
9º BPM, também inaugu-
rada nessa segunda-feira, 
beneficiará os moradores 
da zona rural e urbana de 
Picuí, além dos municípios 
circunvizinhos, a exemplo de 
Frei Martinho e Baraúna.  O 
investimento na obra foi de 
aproximadamente R$ 315 
mil, incluindo a reforma e 
ampliação do prédio, viatu-
ras, motos, coletes, pistolas e 
outros equipamentos. 

“Os investimentos na 
área de segurança são mui-
to importantes. Acredito no 
trabalho desempenhado pe-
las polícias paraibanas, que 
vêm obtendo bons resulta-
dos. A 1ª Companhia do 9º 
BPM vai melhorar o trabalho 
da Polícia Militar da cidade. 
Temos uma polícia eficiente 
e quando se faz uma obra 
conjunta como esta entre 
prefeitura e Estado, estamos 
reforçando a importância 
da polícia para a sociedade. 
Alguns tentam denegrir a 
imagem da polícia querendo 
encobrir a responsabilidade 
de setores privados, como 
os bancos que deveriam in-
vestir mais em segurança. 
Mas temos a consciência de 
que as políticas públicas de 
segurança implantadas pelo 
Governo estão no caminho 
certo e nossa polícia está 
cumprindo sua maior fun-
ção que é proteger vidas”, 
falou o governador. 

FOtOS: Francisco França/Secom-PB
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PM investe em prevenção e forma 
mais de 20 mil crianças com Proerd
Número representa o dobro 
de crianças antendidas no 
mesmo período de 2015

O Programa Educacio-
nal de Resistência às Dro-
gas e à Violência (Proerd) 
é um programa educativo 
aplicado pela Polícia Mi-
litar para promoção e in-
tegração entre a polícia, a 
escola e a família, visando 
um enfrentamento coleti-
vo ante a problemática das 
drogas e da violência. Neste 
ano, mais de 20 mil crian-
ças já foram beneficiadas 
com o programa em todo o 
Estado, o que representa o 
dobro de crianças atendi-
das no mesmo período do 
ano anterior, e a meta é do-
brar este índice no segundo 
semestre deste ano.

Um dos projetos reali-
zados pelo Proerd é o “Ron-
da Proerd”, ação pioneira 
na Paraíba, na qual são re-
alizadas visitas em escolas 
da Rede Pública de Ensino, 
disponibilizando instruto-
res que atuam exclusiva-
mente na aplicação de au-
las e palestras do Proerd, a 
fim de diagnosticar possí-

veis problemas estruturais 
que possam incidir sobre a 
segurança da comunidade 
escolar.

Em João Pessoa, até ju-
nho deste ano, 47 escolas 
receberam atendimento 
pelo projeto. Na primeira 
quinzena do mês de julho, 
o atendimento foi expan-
dido para mais 17 esco-
las, totalizando 64 escolas 
atendidas pelo Proerd na 
capital. No primeiro se-
mestre, mais de 760 visitas 
solidárias foram realizadas 
a estas escolas, o que tem 
resultado, sobretudo, na 
integração entre alunos, 
professores, diretores e 
policiais.

Para o comandante 
geral da PM, coronel Euler 
Chaves, programas como 
o Proerd são mecanismos 
de prevenção de grande 
importância no combate 
à violência. “Acreditamos 
que as ações do Proerd po-
dem fazer toda diferença 
na vida de muitas famílias, 
orientando crianças que 
terminam por se tornar 
multiplicadoras daquilo 
que aprendem com os poli-
ciais durante as palestras”, 

Programa é aplicado pela PM para promoção e integração entre polícia, escola e família, visando um enfrentamento às drogas e violência

ressaltou o comandante.
Para Maria José Figuei-

redo, diretora da Escola Es-
tadual Francisco Campos, 
no bairro Anatólia, Zona 
Sul da capital, o Proerd, que 

foi implementado há quase 
cinco anos na escola, trouxe 
uma significativa melhora 
no tocante à disciplina dos 
alunos. “O Proerd influen-
ciou bastante na melhoria 

do comportamento dos 
alunos, na relação destes 
com os professores, e tam-
bém na forma como eles 
enxergam os policiais, já 
que, além das questões de 

prevenção às drogas e vio-
lência, os policiais militares 
também orientam as crian-
ças acerca de temas impor-
tantes como o bullying”, re-
latou Maria José.

Detran-PB 
comemora Dia 
do Motociclista 
hoje no Trauma

Referência no aten-
dimento de urgência aos 
acidentados no trânsito, o 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena será palco de even-
to alusivo ao Dia do Motoci-
clista, hoje, promovido pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB). A pro-
gramação terá início às 9h30, 
no auditório daquela unida-
de de saúde, com palestras e 
visitas às vítimas de aciden-
tes de motos.

Com o tema “Educação 
e Segurança no Trânsito”, as 
palestras serão proferidas 
por representantes da Divi-
são de Educação de Trânsi-
to do Detran-PB, do Núcleo 
de Estudos de Trânsito do 
Centro de Educação da Po-
lícia Militar e de clubes de 
motociclistas, a exemplo 
do Esquadrão de Cristo. O 
evento ainda contará com a 
participação do piloto Hal-
ley Amorim, que relatará sua 
experiência com a pilotagem 
profissional.

Segundo a chefe da Divi-
são de Educação de Trânsito 
do Detran-PB, Abimadabe 
Vieira, o evento alusivo à 
data tem a finalidade de aler-
tar as pessoas para que refli-
tam sobre a importância do 
respeito às leis, visando um 
trânsito mais seguro e menos 
violento. Durante as visitas 
aos leitos, será reforçada a 
necessidade do uso do capa-
cete e demais equipamentos 
de segurança.

O dinheiro que poderia 
ser investido na compra de se-
máforos mais modernos e na 
melhoria da sinalização urba-
na está sendo gasto para con-
sertar atos de vandalismo em 
Campina Grande. O furto e a 
pichação de placas de trânsito 
preocupa a Superintendência 
de Trânsito e Transportes, que 
gasta cerca de R$ 10 mil por 
mês para repor as sinalizações 
em diversos pontos da cidade.

Na tarde de segunda-fei-
ra, o superintendente da STTP, 
Félix Neto, acompanhado de 
sua equipe jurídica, esteve na 
Promotoria de Justiça de Defe-
sa do Patrimônio Público, onde 
apresentou ao promotor Alírio 
Batista de Souza, relatório do 
crescente número de placas 
que foram furtadas e danifica-
das através de pichações nos 
últimos meses na cidade.

De acordo com o dirigen-
te da STTP, pelo menos dez 
placas de trânsito precisam 
ser repostas mensalmente. Há 
furtos no Centro, mas as maio-
res incidências são nos bair-
ros, como no José Pinheiro, 
onde está sendo implantado 
um projeto de binário. "Além 
de ser uma despesa inútil aos 
cofres públicos, essa pichação 
e o furto de placas só atrapa-
lha nosso trabalho, impedindo 
a execução de novos projetos 
em função do tempo gasto 
com as reposições, e sem con-
tar com o perigo que os moto-
ristas sentem sem a sinaliza-
ção devida na via", disse Félix 
na Promotoria.

A onda crescente de van-
dalismo à sinalização de trân-
sito também já foi comunicada 
a autoridade policial, onde a 
STTP solicitou providencias 
para identificação e responsa-
bilizar criminalmente quem 
comete tal depredação ao pa-
trimônio público.

Semáforos e abrigos 
Em 2016, o vandalismo 

em sinaleiras também foi re-
gistrado pela STTP e, infeliz-
mente, pode estar voltando a 
acontecer. Além das placas de 
sinalização, semáforos para 
pedestres são alvos de vân-
dalos e de usuários de dro-
gas, que se interessam pelos 
componentes que formam os 
equipamentos. Fiação é rou-
bada, e postes e controlado-
res são danificados. 

Os abrigos e piquetes, ins-
talados em pontos de ônibus, 
não ficam livres da pichação. 
Os “rabiscos” feitos com tinta 
spray demonstram a falta de 
respeito ao patrimônio públi-
co, afirma o superintendente 
Félix Neto. “O problema é aca-
bar com o vandalismo, saben-
do inclusive que muitos desses 
vândalos também usam esses 
abrigos. Começam com a pi-
chação e depois vão passar a 
quebrar", disse o dirigente.

O promotor Alírio Ba-
tista se mostrou preocupado 
com as últimas notícias sobre 
o vandalismo ao patrimônio 
público, em especial à sinali-
zação de trânsito. Ao receber 
a comunicação do superinten-
dente, explicou que os atos de 
vandalismo devem ser coibi-
dos, inclusive no plano penal 
por meio de inquérito da Po-
lícia Civil, e ainda orientando 
na ampla divulgação dessas 
questões. "Todo cidadão deve 
saber que se aquelas placas fo-
ram colocadas naquele local é 
porque elas precisam estar ali. 
Elas representam segurança 
para motoristas e pedestres. 
Quando uma placa de "pare" é 
furtada, a falta dela pode oca-
sionar acidentes graves", disse 
o promotor.

Denúncias - Para relatar 
furtos de placas de trânsito e se-
máforos, ligar para  3341.1517. 
A denúncia pode ser anônima. 
De acordo com o Código Penal, 
danos ao patrimônio público 
podem acarretar detenção de 
um a seis meses ou multa.

STTP denuncia roubo 
e pichação de placas

CAMPINA GRANDE 

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de um trabalho investigativo 
realizado pela Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes (DRE), de Cam-
pina Grande, apreendeu, na tarde 
de segunda-feira (26), mais de três 
quilos de maconha, durante uma 
ação policial realizada no bairro da 
Estação Velha. Maria José de Almei-
da Tavares, de 29 anos, foi presa em 
flagrante e um adolescente de 16 
anos foi apreendido. 

De acordo com o delegado ti-
tular da DRE, Ramirez São Pedro, a 
Polícia Civil recebeu informações via 
o número 197 – Disque Denúncia da 
Secretaria de Segurança e da Defesa 
Social (Seds). “Recebemos dados in-
dicando que uma casa abandonada 

no bairro da Estação Velha servia de 
ponto de distribuição de entorpe-
centes. Na tarde de ontem, ao che-
gar ao local flagramos Maria José 
entrando com uma bolsa e na abor-
dagem encontramos a droga. Den-
tro de casa, um adolescente estava 
com outra quantidade da maconha, 
uma balança de precisão e ainda 
uma pequena faca de corte”, disse a 
autoridade policial. 

Maria José foi presa em flagran-
te e encaminhada para a Central de 
Polícia Civil, no bairro do Catolé. Em 
depoimento, a suspeita disse que a 
droga seria provavelmente comer-
cializada no município de Areia.  Ela 
responderá pelos crimes de tráfico 
de drogas e corrupção de menores. 

Polícia Civil prende suspeita 
de tráfico de drogas em CG

PRISÃO EM FLAGRANTE

O estudante Gabriel da 
Silva Bezerra, de 12 anos, 
morreu após sofrer uma 
parada cardiorrespiratória, 
no domingo (24), no bairro 
Valentina de Figueiredo, em 
João Pessoa. Ele sofreu um 
choque elétrico enquanto 
utilizava o celular ligado 
à tomada. A tenente Aline 
Moreira, do Corpo de Bom-

beiros, informou que a Cor-
poração tem recebido casos 
recorrentes de choques en-
volvendo crianças e adoles-
centes, e por esse motivo foi 
feito um alerta para evitar 
novos casos.

De acordo com os mé-
dicos, a família de Gabriel 
comentou que o fio do car-
regador estaria descascado, 

facilitando assim a descarga 
elétrica. Após o acidente, 
a tia e o irmão desligaram 
imediatamente a energia e 
tentaram reanimá-lo. O cor-
po foi levado para o Institu-
to Médico Legal, mas a polí-
cia e o Corpo de Bombeiros 
não foram acionados. O cor-
po de Gabriel foi enterrado 
na segunda-feira (25). 

CB alerta sobre perigo de 
usar celular no carregador 

MORTE DE ESTUDANTE

Recomendações

A tenente Aline Moreira destacou algumas recomendações aos pais para evitar o choque elétrico, pois muitos desses casos 
podem levar a óbito.

Os pais devem colocar um bloqueio nas tomadas, para evitar que as crianças mais novas coloquem o dedo na tomada.

Ao sair do banho não utilizar o celular ligado à tomada, pois o corpo é condutor e a água também.

Não utilizar aparelhos ligados à tomada descalço, após o banho. Dê preferência a tirar da tomada antes de usar.

Palestras têm 
como tema 
“Educação e 
Segurança no 
Trânsito”

FOTO: Secom-PB
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Guias de Turismo fazem protesto 
e pedem cumprimento de decreto
Segundo eles, a Semob 
também não fornece 
itens obrigatórios por lei

Foto: Marcos Russo

Profissionais dos trans-
portes de turismo e lazer de 
João Pessoa fizeram um mani-
festo na manhã de ontem em 
frente à Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob). Eles reivindicavam 
o comprimento do Decreto de 
Lei Municipal nº 6.795/10, de 
autoria do então prefeito de 
João Pessoa, Ricardo Coutinho, 
que deu nova redação sobre os 
serviços de transporte turísti-
co no Município de João Pes-
soa, revogando o Decreto nº 
6.524/09. 

Representantes da Coo-
perativa de Trabalho de 
Transporte de Turismo e de 
Lazer do Estado da Paraíba 
(Cooper Mix PB) encaminha-
ram à Semob pedido para o 
cumprimento da lei. “A Semob 
está sendo intransigente na 
fiscalização, criando proble-
mas que não existem, já que 
somos acobertados pelo de-
creto municipal e até o mo-
mento ela não se adequou à 
lei”, informou a cooperativa.

O fornecimento de itens 
conforme consta no decreto, 
a exemplo de crachás, cartei-
rinhas de identificação e ade-
sivos, que deveriam ser for-

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

necido pela Semob não vêm 
acontecendo. “Outro fato que 
tem prejudicado bastante é a 
expedição de um protocolo de 
alvará de funcionamento que 
a Semob nos fornece, no qual, 
conforme o decreto, deveria ter 
um carimbo anual por parte do 
órgão e eles estão exigindo que 
esse carimbo seja feito mensal-
mente”, registra a entidade.  

Para a Semob, a manifes-
tação foi intempestiva já que o 
órgão se dispõe a um diálogo 
permanente com o segmento.

Art. 5o

n I - Transporte Turístico - É o serviço prestado 
por Pessoas Jurídicas, legalmente constituídas, sob 
as Leis Brasileiras, que possuem registro no MTur e 
cadastro na Semob, com sede e/ou escritório neste 
município, para o fim de realização de passeio local e 
outras programações turísticas;
n II - Serviço de Transporte Turístico (STT) - É o 
serviço prestado por permissionário de transporte 
turístico à pessoa ou grupo de pessoas, na forma do 
artigo 4º deste Decreto;
n III - Agência de Viagens e Turismo - Pessoa Jurídica, 
devidamente registrada no MTur, e inscrita no Cadas-

tro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do Ministério 
da Fazenda, nas Secretarias da Fazenda Estadual e 
Municipal da sede da empresa, com endereço deter-
minado, e legalmente habilitada a organizar, divulgar e 
comercializar pacotes turísticos, podendo subcontra-
tar os serviços, inclusive transporte.
n IV - STT de Tipo Buggy - Atividade destinada ao 
transporte de turistas e cidadãos interessados 
em visitar e conhecer áreas de reconhecida beleza 
natural, paisagísticas e ambientais, realizada por 
particulares cooperados;
 n V - Guia de Turismo Regional - É o profissional 
que, devidamente cadastrado no MTur, exerce suas 

atividades na recepção, no traslado, no acompanha-
mento, na prestação de informações e na assistência 
em geral a pessoas ou grupo, em itinerários, roteiros, 
visitas e pacotes de viagem no Município de João 
Pessoa.
 n VI - Permissionária – É a pessoa jurídica a quem é 
outorgada a permissão para prestação do STT;
 n VII - Alvará de Licença - Documento expedido pela 
Semob que autoriza a permissão para a prática do 
serviço;
 n VIII - Condutor - Motorista profissional inscrito no 
cadastro de condutores da Semob, mediante autori-
zação prévia.

n Dia 27/7 (quarta-feira)
19h: Hasteamento dos pavilhões feito 
pelas autoridades locais.
19h30: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada aos Consagrados.
Celebrante: Dom Genival Saraiva.

n Dia 28/7 (quinta-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada aos Ministros Ex-
traordinários da Sagrada Comunhão.
Celebrante: Pe. Marcondes Meneses.

n Dia 29/7 (sexta-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Celebrantes: Pe. Hélio Ferreira, Mons. 
Ednaldo Araújo e Côn. Rui Braga.

n Dia 30/7 (sábado)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada às Famílias.
Celebrante: Pe. Carlos Maurício.

n Dia 31/7 (Domingo):
6h: Celebração Eucarística.
9h: Celebração com Primeira Eucaristia.
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada à Juventude.
Celebrante: Pe. Marcelo Monte.

n Dia 1/8 (segunda-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada às Crianças.
Celebrante: Côn. José Marcílio Cavalcante.

n Dia 2/8 (terça-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Missa da Luz. 
Celebrante: Pe. Nilson Nunes.

n Dia 3/8 (quarta-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada aos Seminários Propedêu-
tico e Maior. Celebrante: Pe. Luiz Júnior.

n Dia 4/8 (quinta-feira)
19h: Celebração Eucarística e Novena.
Noite dedicada à toda rede estudantil.
Celebrante: Mons. Robson Bezerra.

n Dia 5/8 (sexta-feira)
8h30: Cortejo dos celebrantes, saindo do 
Mosteiro de São Bento até a Catedral.
9h: Solene Concelebração Eucarística, 
presidida por Dom Genival Saraiva.
14h: Recitação do Santo Terço
15h: Santa Missa de encerramento e  
Procissão. Celebrante: Dom Genival 

Entenda o Decreto

Confira a programação

Em frente à Semob, profissionais dos transportes de turismo e lazer mostram o Decreto de Lei Municipal no 6.795/10, de autoria do então prefeito Ricardo Coutinho

A Arquidiocese da Paraíba 
inicia hoje, na Catedral Basílica 
Metropolitana de Nossa Se-
nhora das Neves, em João Pes-
soa, a programação religiosa 
da 431ª Festa de Nossa Senho-
ra das Neves. A programação 
será iniciada às 19h com has-
teamento dos pavilhões pelas 
autoridades locais, enquanto 
que às 19h30 Dom Genival Sa-
raiva de França fará a Celebra-
ção Eucarística e Novena.

O tema da programação 
este ano é “Maria, Filha e Mãe 
da Misericórdia” e será rea-
lizada até o dia 5 de agosto 
próximo. Este ano tem uma 

mudança importante no en-
cerramento: agora, a missa da 
tarde será antes da procissão, 
e não depois, como acontecia 
nos últimos anos. 

O motivo da mudança 
foi oferecer mais comodida-
de aos milhares de fiéis que 
participam do encerramento 
da festa da nossa padroei-
ra. A decisão de antecipar a 
missa foi tomada, em comum 
acordo, entre o administra-
dor apostólico da Arquidio-
cese da Paraíba, Dom Genival 
Saraiva de França, e o pároco 
de Nossa Senhora das Neves, 
Côn. Rui da Silva Braga.  (td)

Arquidiocese inicia hoje 
a programação religiosa 

FEStA DAS NEVES

Cerca de 30 alunos da Escola 
Estadual Desembargador Boto de 
Menezes, em Cajazeiras, participam 
das aulas de equilíbrio emocional e 
meditação. A iniciativa, desenvolvi-
da por uma professora do 5º ano, é 
colocada em prática há cerca de cin-
co anos. O objetivo é fazer com que 
os estudantes tenham melhor de-
sempenho, em sala, e estreitem a re-
lação entre a escola e a comunidade.

De acordo com a idealizado-
ra do projeto, a professora Cícera 
Freire, que ensina há 14 anos na es-
cola, a ação começou a ser desen-
volvida, depois que ela observou o 
comportamento dos alunos e per-
cebeu que precisava de algo que 
mantivesse a concentração deles 
direcionada ao aprendizado, por 
mais tempo. “Eu vi que precisava 

inovar e criar alguma coisa que pu-
desse chamar a atenção dos alunos 
em sala e passei a trabalhar a inte-
ligência emocional”, explicou.

A professora ressalta que a es-
tratégia ultrapassa as dependências 
da escola, já que os jovens chegam 
em casa e acabam refletindo outro 
comportamento, chegam mais cal-
mos e dedicados ao bom convívio 
social. “Recebo vários relatos de fa-
miliares que registram um compor-
tamento diferente dos alunos depois 
que passam pelas aulas de equilíbrio 
emocional”, enfatizou.

Liga pela Paz
As aulas de meditação e equilí-

brio emocional, realizadas pela pro-
fessora Cícera Freire, foram refor-
çadas com a metodologia Liga pela 

Paz, que começou a ser aplicada em 
2014, na rede estadual.  A propos-
ta da iniciativa é complementar as 
ações da professora de Cajazeiras, 
isto é, implantar uma cultura de 
paz e não violência nas escolas, bem 
como contribuir para melhoria da 
aprendizagem e da convivência dos 
alunos. 

A Liga pela Paz já conseguiu re-
duzir em 34% os comportamentos 
problemáticos na sala de aula, como: 
agressividade destrutiva, hiperativi-
dade e tristeza/depressão. Este ano, 
além dos alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental I, a metodolo-
gia se estende aos estudantes do 6º 
e 7º anos do Ensino Fundamental II, 
com conteúdo teórico e atividades 
psicopedagógicas ministradas por 
professores de Artes.

Alunos têm aulas de meditação
ESCoLA EStADUAL DE CAJAZEIRAS

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Quatro mil e 100 casas 
populares do Residencial 
Aluizio Campos, na localida-
de de Ligeiro, entre Campina 
Grande e Queimadas, estão 
sendo disputadas por mais 
de 15 mil mutuários que fi-
zeram suas inscrições no 
mês de novembro. O conjun-
to é um empreendimento do  
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, do Governo Federal, e 
está em fase adiantada de 
construção, em parceria com 
o governo municipal. 

Dos mais de 15 mil ins-
critos, a  equipe técnica social 

da Coordenação de Habitação 
da Secretaria de Planejamen-
to do Município, já visitou 
cerca de cinco mil. O objetivo 
da visita é a verificação cadas-
tral de todos os inscritos, para 
constatar se não há divergên-
cia de informações. 

A Secretaria de Planeja-
mento informa que o sorteio 
das moradias só ocorrerá 
após a conclusão de todas 
as unidades, prevista para o 
primeiro semestre de 2017. 
Para participar do sorteio, 
o interessado deve morar 
em Campina Grande, não ter 
casa própria, nem possuir 
imóvel financiado. A renda 
familiar deve ser de zero a 

R$ 1,8 mil. No residencial, 
50,76% das obras já foram 
executados.

Alba Valéria, coordena-
dora da equipe técnica social 
da Seplan, disse ontem que 
mais de oito mil inscritos já 
foram visitados e mais de 30 
bairros ainda vão receber a 
equipe. A inscrição dos mu-
tuários foi feita em novem-
bro de 2015.

De acordo com a coorde-
nadora, nos locais visitados 
onde não foram encontradas 
as pessoas cadastradas, novas 
visitas serão feitas. Segundo 
ela, a maior dificuldade ain-
da está sendo encontrar os 
inscritos em casa no momen-

to da visita e o fato de que 
muitos acreditam que basta 
deixar seus documentos para 
checagem. "Mesmo assim, 
garantimos que todos os ins-
critos que atenderam os pré- 
requisitos de seleção serão 
visitados. É importante ficar 
atento ao cronograma, que é 
divulgado semanalmente, nas 
redes sociais e na imprensa", 
explicou Alba Valéria.

O trabalho da equipe 
que visita os inscritos con-
siste em averiguar as infor-
mações cedidas pelos inscri-
tos no ato do cadastro, para 
checar se eles atendem os 
pré-requisitos para concor-
rer às casas. 

 Mais de 15 mil concorrem a 4,1 mil casas
MINHA CASA, MINHA VIDA EM Cg
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Caça da Marinha cai durante 
treinamento no Rio de Janeiro
O acidente ocorreu a 25 
milhas da costa., quando a 
aeronave voltava à base

Por Constança Rezende

Rio,  (AE) - Um caça mo-
delo AF-1B (A-4KU-Skyhawk), 
da Marinha do Brasil, caiu no 
mar na tarde dessa terça-fei-
ra, 26, em Saquarema, Região 
dos Lagos, no Rio de Janeiro. 
O piloto se ejetou da aerona-
ve, mas ainda não havia sido 
encontrado até o fim da tarde. 
O acidente ocorreu durante 
treinamento com outro avião, 
que pousou sem problemas na 
Base Aeronaval de São Pedro 
D’Aldeia. 

Por meio de nota, a Força 
lamentou o ocorrido: “A Mari-
nha deu início às buscas pelo 
piloto e está prestando todo o 
apoio necessário à família do 
militar. O acidente aconteceu 
quando a aeronave retornava 
de exercícios operativos e suas 
circunstâncias estão sendo 
apuradas.” A operação de bus-
ca e salvamento envolve cinco 
helicópteros e dois navios - um 
deles a fragata Liberal. A-4 Skyhawk é um avião de ataque naval especialmente desenvolvido para esta finalidade e opera no porta-aviões São Paulo (A-12)

Rio, 26 (AE) - A cantora Preta Gil 
foi alvo de comentários racistas em 
seu perfil no Facebook na noite de 
segunda-feira, 25. Nessa terça-feira, 
26, ela foi à Delegacia de Repressão 
aos Crimes de Informática (DRCI) 
para denunciar o caso.

Entre as ofensas postadas, há 
frases como “pensei que macaca 
vivia apenas no zoológico ou na 
floresta”, “volta pra jaula sua ma-
caca, vou pegar meu xicote sua 
preta (sic)” e “seu talento é igual 
sua beleza: 0”.

Nessa terça, antes de ir à Polí-
cia Civil, Preta postou em seu perfil 
no Facebook um texto em que co-
menta o episódio: “Me chamo Preta 
Maria Gadelha Gil Moreira de Go-
doy, tenho 42 anos, sou casada, mãe 
de um homem de 21 anos e avó de 
uma boneca de 8 meses, sou filha 
da mistura. (...) Desde muito nova 
convivi com o preconceito de quem 
não aceitava ver filho de negro em 
uma escola particular, de quem não 
consegue aceitar que uma pessoa 

pode se chamar Preta. (...) Ontem 
fui atacada com diversas mensa-
gens de ódio em minha página no 
Facebook; uns atacaram minha cor, 
meu trabalho, meu corpo, outros 
tentando fazer piadas de péssimo 
gosto apenas para tentar me di-
minuir ou magoar. Eles assinaram 
todos os posts com uma hashtag, 
agiram em bando, são organizados 
e cruéis. Saibam que esse tipo de 
ataque só me fortalece, eu conheço 
o meu valor!!! (...) São covardes, são 
pessoas vis, não sei quem são”.

Na sequência, Preta comenta 
sua decisão de denunciar o caso à 
polícia: “Será que eu deveria não 
dar atenção ou querer me preocu-
par com isso? Não! Vou me defender 
em meu nome e de quem mais se 
sentiu ultrajado com essa verdadeira 
doença social. Essa epidemia de de-
samor e ódio que se alastra e atinge 
a todos. Estou cansada dessa impuni-
dade, dessa onda de ódio, de gente 
que escreve o que quer para atacar 
a quem está quieto. Quero justiça! 

Ilude-se quem acha que existem di-
ferentes raças. Somos todos um só, 
queiram ou não queiram. Todos 
morreremos igual, não adianta nada 
atacar a opção sexual, o partido, o 
credo ou o time de futebol.”

Ao sair da DRCI, à tarde, Preta 
lamentou o episódio: “Eu convivo 
com os ‘haters’, mas nunca houve 
algo tão grave e nunca foi organi-
zado com um monte de uma vez só. 
Vim aqui prestar a denúncia, e eles 
vão ser investigados. A delegada 
disse que hoje é possível achar essas 
pessoas. A maioria parece ser jovem 
e adolescente, e isso me deixa mais 
preocupada e triste, porque a gen-
te vê a violência instaurada hoje no 
mundo e como as redes sociais po-
dem ser usadas de uma forma tão 
equivocada pelas pessoas”.

A Polícia Civil informou que o 
caso está sendo investigado e que 
os responsáveis, se identificados, 
poderão ser indiciados por injúria 
racial, cuja pena varia de um a três 
anos de prisão. 

Preta Gil é alvo de racismo em rede 
social e faz uma denúncia à polícia

mensagem de ódio no faCebook

PR lança 1ª
campanha
de vacinação
contra dengue

Aberto Seminário 
sobre Base 
Nacional Comum 
Curricular em JP

O estado do Paraná lan-
çou ontem campanha de vaci-
nação contra a dengue, a pri-
meira na rede pública do país. 
A imunização alcançará os 30 
municípios do estado com 
maior circulação da doença.

A campanha começa dia 
13 de agosto, o Dia D da cam-
panha, quando os postos de 
saúde das cidades contempla-
das ficarão abertos durante o 
dia. A vacinação segue por três 
semanas, até 31 de agosto, nas 
unidades básicas de Saúde dos 
municípios escolhidos.

A vacina tem três doses, 
que devem ser tomadas a 
cada seis meses. O público-al-
vo de 28 municípios incluirá 
pessoas entre 15 e 27 anos, 
faixa etária de 30% dos casos 
de dengue no Paraná. Em Pa-
ranaguá, no litoral, e em Assaí, 
na região norte, a faixa etária 
do público-alvo será dos 9 aos 
44 anos, porque ambas as ci-
dades têm incidência consi-
derada muito elevada.

A fabricante da vacina, 
a francesa Sanofi Pasteur, 
garante que o produto tem 
eficácia de 60,8% contra os 
quatro sorotipos da doença, 
taxa de redução de hospitali-
zação de 80,3% e diminuição 
de 95,5% de casos graves da 
dengue.

Desde segunda-feira, 
quando foi divulgado pela 
Anvisa que a fabricante Sa-
nofi Pasteur vai cobrar até 
R$138,53 pelo produto, a va-
cina pode ser comercializada 
no Brasil. 

O Seminário Estadual da 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) foi aberto nessa ter-
ça-feira (26), na Escola Técnica 
Estadual Pastor João Pereira 
Gomes Filho, em Mangabeira, 
na capital. Até hoje, professo-
res, gestores, estudantes e enti-
dades, ligadas à área de educa-
ção, debatem as mudanças que 
podem ser feitas no texto que 
vai integrar o Plano Nacional 
de Educação. Todos os esta-
dos realizam eventos similares 
com o mesmo objetivo.

De acordo com a gerente 
executiva de Ensino Médio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), Aparecida Uchôa, 
o Seminário leva à reflexão da 
importância dos participantes 
na construção da BNCC. “So-
mos poucos, que representam 
muitos nesse processo. Esta-
mos criando um documento 
que vai ter a nossa cara, nossas 
contribuições, por isso deve-
mos nos dedicar com muita 
responsabilidade”, ressaltou.

A presidente da União 
Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) 
na Paraíba, Iolanda Barbosa, 
reforçou que “essa é uma luta 
por um currículo base que 
vai ajudar os estudantes de 
todo o Brasil a superar desi-
gualdades”.

A ex-secretária de Esta-
do Hillary Clinton tornou-se 
ontem a primeira mulher 
candidata à Presidência dos 
Estados Unidos por um gran-
de partido. A oficialização 
da candidatura de Hillary foi 
feita no segundo dia da con-
venção nacional do Partido 
Democrata, no Centro Well 
Fargo, em Filadélfia, estado 
da Pensilvânia.

Em votação nominal, os 

democratas asseguraram a 
escolha de Hillary Clinton an-
tes do fim da contagem, quan-
do a candidata atingiu o apoio 
de 2.383 delegados, que é o 
mínimo necessário para um 
candidato ser nomeado pela 
convenção.

Ao longo da campanha, 
Hillary Clinton obteve o apoio 
de 2.807 candidatos e foi com 
esse número que ela chegou 
à convenção como favorita, 
sendo inclusiva apoiada pelo 
seu principal rival Bernie 
Sanders. Mas, durante a con-

venção, esse apoio chegou a 
ser questionado depois que 
um setor do partido, que 
apoia Bernie Sanders, amea-
çou desafiá-la.

No primeiro dia da con-
venção, esse setor desafiador 
do partido chegou inclusive a 
vaiar a pré-candidata Hillary 
cada vez que seu nome era 
mencionado, e até elogiado, 
por Bernie Sanders.  O com-
portamento desses convencio-
nais que se opuseram a Hillary 
chegou a preocupar a direção 
do Partido Democrata, que 

passou a apostar no discurso 
do ex-presidente Bill Clinton, e 
marido de Hillary, como forma 
de acalmar os ânimos.

A oposição desse setor do 
Partido Democrata se fortale-
ceu na semana passado, quan-
do foram vazados os conteú-
dos de milhares de emails que 
mostram claramente o favore-
cimento da cúpula partidária a 
Hillary Clinton, em prejuízo de 
Bernie Sanders. A cúpula dos 
democratas porém pediu des-
culpas a Sanders e este apoiou 
Hillary durante a convenção.

Hillary Clinton torna-se 1a mulher 
a concorrer à Presidência dos EUA

PaRtido demoCRata

foto: Reprodução internet

PF pede o 
indiciamento de 
Paulo Bernardo 
por corrupção 
Luciano Nascimento 
Repórter Agência Brasil 

A Polícia Federal pediu o 
indiciamento do ex-ministro 
Paulo Bernardo pelos crimes 
de corrupção passiva e por 
integrar organização crimino-
sa, em decorrência das inves-
tigações da Operação Custo 
Brasil, que apura um suposto 
esquema de fraude de R$ 100 
milhões em contratos de em-
préstimos consignados no 
âmbito do Ministério do Pla-
nejamento entre 2010 e 2015.

O pedido de indiciamen-
to foi encaminhado ao Minis-
tério Público, que vai analisar 
se denuncia o ex-ministro. 
Além do Ministério do Plane-
jamento, Bernardo já coman-
dou o Ministério das Comuni-
cações.

No dia 23 de junho, 
Paulo Bernardo foi preso 
por suspeita de ter recebido 
R$ 7,1 milhões de propina 
em um esquema envolven-
do uma empresa de softwa-
re, a Consist, que adminis-
trava contratos de crédito 
consignado para funcioná-
rios públicos. 

Os serviços da empresa 
eram custeados por uma co-
brança de cerca de R$ 1 de 
cada um dos funcionários 
públicos que aderiam a essa 
modalidade de crédito. O in-
quérito aponta que, desse 
montante, 70% era desviado 
para empresas de fachada. A 
partir dos contratos falsos, 
os recursos chegavam aos 
destinatários finais, entre 
eles o ex-ministro. Segundo 
o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Polícia Federal, 
Bernardo teve despesas pes-
soais e de campanhas elei-
torais pagas pelo esquema 
de corrupção. A prisão foi 
revogada pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli no dia 29 
de junho.

José Romildo 
Agência Brasil



Divulgada a lista de selecionados para o 
4o Salão Nacional de Humor José Lins do Rego

Três cidades paraibanas 
irão receber a mostra 
Sonora Brasil em agosto
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Vitória escreve sobre a  
musicalidade da nossa 
artísta Cátia de França 
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Feira Literária de 
Boqueirão homenageia a 
escritora Anayde Beiriz
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Saiu a lista de selecionados 
para o 4º Salão Nacional 
de Humor José Lins do 
Rego. As obras escolhidas 
serão expostas de 12 de 
agosto a 11 de setem-
bro em frente à Gibiteca 
Henfil, no Espaço Cultural 

José Lins do Rego, em João Pessoa. 
O tema proposto é a vida e obra de 
escritores, ilustradores e quadri-
nistas nordestinos (escolha livre). 
O Salão é promovido pelo Governo 
do Estado, através da Secretaria de 
Cultura (Secult) e Fundação Espaço 
Cultural (Funesc).

Vida e obra
de artistas
nordestinos

As obras serão expostas durante 
a realização do evento “Quadrinhos 
Intuados - Encontro Regional Sobre 
Histórias em Quadrinhos”, cuja aber-
tura acontece no dia 12 de agosto. 
Serão premiadas três obras entre as 
selecionadas, usando-se como critério 
a excelência técnica e a criatividade. 
As premiações serão divididas nas ca-
tegorias “Cartum e charge”, “Carica-
tura e ilustração” e “Tira e HQ (uma 
página)”, devendo receber o valor de 
R$ 2 mil cada ganhador.

Coordenadora de Quadrinhos da 
Funesc e idealizadora do Salão, Thaïs 

Gualberto destaca o crescimento do 
evento e o maior espaço para divul-
gação dos artistas. Nesta edição – ao 
todo – são 28 autores e 51 obras se-
lecionadas. “Estarão expostos ao lado 
da Gibiteca Henfil durante um mês”, 
disse Thaïs Gualberto.

Todas as obras inscritas têm al-
guma relação com a vida ou a obra 
de escritores, cartunistas, chargistas, 
desenhistas e caricaturistas da região 
Nordeste do Brasil. O resultado dos 
vencedores será divulgado durante a 
abertura do Salão, dia 12 de agosto. 
Segue a lista dos autores selecionados:

Evento consolidado

Waldez
J.Bosco
Flávio
Robson Cavalcante
Mello
Junior Lopes
Érico San Juan
Raoni Xavier
José Marconi
Val Fonseca

J. Caetano Jr.
Jason Cândido
Israel Félix
Sérgio Campello
Leandro Magalhães
Moisés
Jota A.
Yan Philipe
Samuel de Gois
Américo

Eder Santos
Rodrigo Ortins
Gustavo Seabra
Waldir Henrique
Adeildo Santos
Joel Pereira
Igor Tadeu
Antunes Vieira 
Pingo

Samuel de gois

Eder Santos

Igor Tadeu

Thaïs gualberto é idealizadora do projeto
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Mesmo que José Rafael de 
Menezes mereça, como imortal 
de Monteiro, não há cogitação 
de que aquela cidade sediará a 
Academia Paraibana de Letras. 
Vontade das partes, não falta-
rá. Todavia, a APL de que falo é 
da Entidade, Arranjo Produti-
vo Local, que promoveu, ali, o 
Encontro da Cadeia Produtiva do 
Algodão Colorido. 

Da Academia de Letras, sabe-
mos o que faz. Quanto ao Arranjo 
Produtivo, impõe-se explicar: a 
Paraíba graças ao trabalho da 
Embrapa, quando da presidência 
de Irineu Cabral, é precursora 
da cultura do Algodão Colorido, 
hoje, artigo de exportação. 

Por outro lado, o Cariri ex-
porta e comercializa, no País, e 
mundo afora, a renda renascen-
ça, artigo de luxo da moda sofis-
ticada nacional e internacional, 
produzindo empregos, riquezas 
para o País, e renome para figuri-
nistas nacionais e estrangeiros.

Afinal, que foi fazer em Mon-
teiro o Arranjo Produtivo Local? 

O mapa do turismo da Paraíba mudou. O Esta-
do reduziu de 137 para 45 o número de municí-
pios participantes de suas oito regiões turísticas: 
Agreste (3 cidades); Costa das Piscinas (5);  Rota 
Aventuras nas Serras (3); Trilhas dos Potiguaras 
(6); Cariri (3); Vale dos Dinossauros (8); Vale dos 
Sertões (4); e Brejo (13). 

O levantamento foi divulgado pelo Ministério 
do Turismo, em Brasília. Concordo, plenamente 
com esta redução, porque fica mais fácil  traba-
lhar na consolidação destes destinos turísticos. 

Em todo o País, foram identificados 2.175 
municípios em 291 regiões turísticas.

Para o ministro interino do Turismo, Alberto 
Alves, este redimensionamento contribui para 
melhorar a capacidade do Ministério do Turismo 
de atuar de forma coordenada com os estados, 
regiões turísticas e municípios, para desenvolver 
e consolidar novos produtos e destinos turísticos.

“Com um mapa mais enxuto e que retrata de 
forma mais fiel a oferta turística brasileira, po-
deremos focar nossos esforços e otimizar nossos 
resultados, afirmou.

Para a atualização do mapa, foram realizadas 
oficinas e reuniões em todas as 27 UFs e a vali-
dação do mapa foi feita pelos estados e Distrito 
Federal em seus respectivos Fóruns ou Conselhos 
Estaduais do Turismo.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instru-
mento de orientação para a atuação do Ministé-
rio do Turismo no desenvolvimento de políticas 
públicas, tendo como foco a gestão, estruturação 
e promoção do turismo, de forma regionaliza-

da e descentralizada. Sua construção é feita em 
conjunto com os órgãos oficiais de Turismo dos 
estados brasileiros.

Os 45 municípios da Paraíba presentes no 
Mapa do Turismo se dividem em 5 categorias, de 
acordo com a Categorização dos municípios das 
Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasilei-
ro. O instrumento, elaborado pelo MTur, identi-
fica o desempenho da economia do turismo para 
tornar mais fácil a identificação e apoio a cada 
um.

Eis os municípios de acordo com a região 
turística. Agreste: Campina Grande, Esperança, e 
Ingá; Brejo: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, 
Bananeiras, Belém, Dona Inês, Guarabira, Lagoa 
de Dentro, Matinhas, Pilões, Remígio, Serraria 
e Solânea; Cariri: Boqueirão, Cabaceiras e Sal-
gadinho; Costa das Piscinas: Bayeux, Cabedelo, 
Conde, João Pessoa e Pitimbu; Rota Aventuras nas 
Serras: Araruna, Cuité, Nova Floresta; Trilha dos 
Potiguaras: Baía da Traição, Lucena, Marcação, 
Mataraca, Rio Tinto e Santa Rita; Vale dos Dinos-
sauros: Aparecida, Poço de José de Moura, Pom-
bal, Santa Helena, Sousa e Triunfo. 

 O Tribunal de Contas da União e o Senado Fe-
deral reconhecem o Mapa do Turismo Brasileiro 
como um instrumento de gestão para orientar a 
gestão no desenvolvimento de políticas públicas 
regionalizadas e descentralizadas. A atualização 
constante do documento se torna, portanto, fun-
damental para que esse instrumento seja eficaz 
e respeite os princípios de eficiência da Adminis-
tração Pública. 

O novo mapa do turismo da Paraíba

APL em Monteiro?

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Nada mais do que cumprir seus 
mandamentos institucionais: 
juntar o algodão colorido com a 
renda renascença, dando às duas 
valiosas matérias-primas uma 
maior destinação econômica e 
social, aumentando o emprego 
naquela região, sofrida, bem 
como a nossa Pauta de Exporta-
ção. 

Nesse Encontro de Monteiro, 
além do APL, estiveram se soli-
darizando e se comprometendo 
com o seu êxito: o Governo do 
Estado da Paraíba, o  Sebrae, o 

Cátia de França, América, 
Bahia e Parahyba

“ I went to the woods because I wished to live delibera-
tely, to front only the essential facts of life, and see if I could 
not learn what it had to teach, and not, when I came to die, 
discover that I had not lived (...) I wanted to live deep and suck 
the marrow of life...” (“Walden”, Henry David Thoreau)

“Eu fui para a mata porque queria viver deliberadamen-
te, confrontar os fatos essenciais da vida e descobrir se não 
podia aprender o que a natureza tinha para me ensinar para 
quando viesse a morrer não descobrir que não tinha vivido 
(...) Eu queria viver profundamente e absorver a seiva da 
vida...” (Tradução livre)

Quando li a matéria assinada por Guilherme Cabral no 
segundo caderno de A União, de sexta-feira 22 de julho, sobre 
o show de Cátia de França fiquei agradavelmente curiosa e 
animada para ir vê-la. A ilustração da matéria mostra uma 
Cátia vestindo um colete verde, estrelado que me lembrou a 
roupa de uma maga, de uma bruxa, uma semelhante do Mago 
celta Merlin. Aliás, me pergunto porque a artista não usou o 
mesmo colete no show! Seus cabelos algodoados acentuavam 
esta impressão. Sua varinha mágica é o seu instrumento musi-
cal que ela beija e reverencia agradecida após cada interpre-
tação. Embora não tenha encontrado a autoria da arte na 
matéria de A União, ao comprar o CD, constatei que o mesmo 
desenho ilustra sua capa e identifiquei o nome de Rafael Antu-
nes como o responsável pela arte gráfica. Muito boa, por sinal, 
pois traduz muito bem a espiritualidade e magia que emana 
de Cátia. O título da obra, “Hóspede da Natureza”, nos conduz 
diretamente à fonte de inspiração da artista neste trabalho, 
que são os poetas Henry David Thoreau, Manoel de Barros 
além de outros grandes que reforçam a união que a composi-
tora faz entre a música, a literatura e a natureza.

Thoreau (1817-1862) foi um poeta e ensaísta norte-a-
mericano que influenciou muitos artistas do seu tempo e 
continuou influenciando muita gente, dentro e fora do seu 
País, até no século seguinte. Tendo vivido e também mor-
rido na pequena cidade de Concord, em Massachussets, lá 
conviveu com o grupo de escritores, poetas e filósofos que 
gravitavam em torno do poeta\filósofo Ralph Waldo Emerson 
formando com ele e alguns outros um grupo conhecido como 
“Transcendentalistas”, que incorporavam os ideais românticos 
da vida perto da natureza, da força do subjetivismo e indepen-
dência de espírito, ou seja, o individualismo democrático, a 
base do pensamento e da ideologia norte-americana nos seus 
primórdios. Thoreau levou tão a sério essa independência de 
espírito a ponto de se negar a pagar impostos, o que terminou 
por levá-lo à prisão. Dentro deste espírito ele escreveu um elo-
quente ensaio intitulado “Civil Desobedience” (Desobediência 
Civil) que influenciou o movimento (hippie) que floresceu em 
meados do século XX e também foi uma das molas propul-
soras do movimento anarquista. Outro que foi fortemente 
influenciado pelas ideias de Thoreau foi o Mahatma Gandhi, 
um dos maiores líderes da resistência pacífica, que liderou o 
povo indiano no movimento para se livrarem do jugo do co-
lonialismo britânico fazendo uso da “resistência pacífica”. Em 
seu ensaio sobre a desobediência civil, Thoreau diz que aceita 
fervorosamente o lema de que o melhor governo é aquele que 
menos governa, uma orientação defendida pelos ideólogos da 
jovem nação americana Tom Paine e Thomas Jefferson.  

A primeira faixa do CD de Cátia de França, também 
intitulada “Hóspede da Natureza” bebe nessa fonte e defende 
uma vida simples, sem luxos, perto da natureza, o que viria a 
ser defendido, também, pelos hippies dos anos 1960 e 1970. 

O show de Cátia é recheado de pequenas pérolas, sur-
presas, que nos encantam e nos fazem refletir sobre a riqueza 
musical de que dispomos neste nosso imenso País. Além da 
própria cantora, tivemos a grata oportunidade de ouvir exí-
mios músicos exibindo suas diversificadas maestrias.

Saí do teatro com a sensação de que estávamos, naquela 
noite, no vértice de um imenso triângulo musical unindo o 
Brasil, a Paraíba, à espiritualidade africana do candomblé, à 
tristeza da América do Norte (Cátia interpretou um belíssimo 
blue, “Pra Doer”, com um jovem baixista, que não deixava 
nada a desejar se o compararmos aos bluseiros norte-ameri-
canos). E vibramos juntos com o boi, Ô, Mateu, em “Debaixo 
da Tamarineira”. Embalados pelo toque dos tambores nos 
balançamos irresistivelmente ao ritmo das canções que se 
sucedem, algumas novas, outras já clássicos, como “Coito das 
Araras”, “Kukukaia” “Avatar”, “Ponta do Seixas”, essa última 
competindo com “Porta do Sol”, de Fuba, como uma das 
canções que melhor nos representa como paraibanos de João 
Pessoa. As cordas, a percussão e a sensibilidade e sensualida-
de dos instrumentos de sopro (sax, clarinete, flauta, pife) toca-
dos por Marcelo Bernardes constroem a riqueza e diversidade 
musical criada pela e para a genialidade de Cátia de França. 
Nessa mistura de ritmos somos inseridos no vértice deste 
grande triângulo que une a África às Américas, à Jamaica, 
chegando até a Paraíba e é aí que Cátia começa a convidar sua 
tropa de choque paraibana que inclui marcantes participa-
ções dos músicos Cristiano, Totonho, e Jonatas Pereira. E haja 
testosterona!

Uma noite para não ser esquecida: teatro lotado, gente 
jovem vibrando, (e não tão jovens também), dançando nas la-
terais e na passarela central do teatro, como nos bons tempos 
de nossas vidas. Fazia tempo que não via um show tão bom! 
E a sala de concertos José Siqueira propicia esses encontros, 
unindo as pessoas, aconchegando-as, animando-as a vibrar 
em uníssono.

Senai, a Superin-
tendência Federal 
da Agricultura, 
enfim,o Cariri da 
Paraíba, todos 
cumprindo seu 
desiderato de 
Bem-Servir, abri-
gando tão promis-
soras iniciativas, 
driblando, mais 
uma vez,suas 
dificuldades com 
a falta da água e 
com suas  apertu-

ras econômicas.
Digo eu, digamos todos: 

Hosana nas Alturas por mais 
tanto engenho e arte de que foi 
protagonista o Cariri da Paraíba, 
e parabéns a Monteiro por ter 
sabido, em tão boa hora, sediar 
a consolidação dessa iniciativa, 
que, somada a muitas outras, 
abrem novas e redentoras pers-
pectivas de desenvolvimento 
para toda a região.

Certo, Deus é, também, do 
Cariri!

A orla marítima da 
capital paraibana é 
reconhecida como 
uma das mais 
belas do Brasil



Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de julho de 2016

Festival

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 - Futebol
22h - 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 - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

João Pessoa é uma das cidades do Estado que 
fazem parte da nova mostra Sonora Brasil O destino, a sorte 

e esse tal de azar

Crônica em destaque

Em sua 19ª edição, a Mostra 
Sonora Brasil, que acontece entre os 
dias 6 e 10 de agosto em João Pessoa, 
Campina Grande e Guarabira, movi-
menta a capital com uns dos maiores 
projetos de circulação musical do País. 
Explorando dessa vez o tema “Violas 
Brasileiras”, o público que prestigiar 
o evento terá a oportunidade de ver 
artistas de cada região do País que vão 
trazer em seus repertórios canções 
que retratam um pouco de sua cultura, 
trazendo a viola como instrumento 
principal. As apresentações são gratui-
tas e tem início às 20h.

Algo importante de se ressaltar 
é que, em João Pessoa os concertos 
acontecem nos dias 6, 7, 8 e 9 de 
agosto na Usina Cultural Energisa. 
Em Campina Grande, as apresenta-
ções serão também nos mesmos dias 
das apresentações de João Pessoa, 
entretanto, acontecem no Teatro do 
Sesc Centro. E por fim, na cidade de 
Guarabira, a unidade do Sesc que se 
localiza na Rua Cel. José Maurício da 
Costa, 290, São José, recebe a mostra 
nos dias 8 e 10.

Segundo a coordenadora de mú-
sica do evento Rosanna Chaves, o tema 
traça um panorama da viola de cinco 
ordens e de variantes. “Os instrumen-
tos apresentam características pecu-
liares e regionalistas, relacionadas a 
práticas musicais restritas a ambientes 
geográficos pouco abrangentes”, com-
pletou Rosanna Chaves. 

Acontecendo simultaneamen-
te nas três cidades, o evento é uma 
oportunidade do público conhecer um 
pouco dos estilos de viola por meio das 
músicas tocadas pelos violeiros mais 
conhecidos de suas regiões. Entre os 
artistas que sobem aos palcos estão os 
músicos: Sidnei Duarte, Rodolfo Vidal, 
Maurício Ribeiro, Paulo Freire, Levi 
Ramiro, Fernando Deghi, Marcus Fer-
rer, Adelmo Arcoverde, Raullino Silva e 
Cássio Nobre.

Ainda em entrevista, Rosanna Cha-
ves concluiu que o objetivo do evento 
nada mais é do que a disseminação 
de um projeto temático onde existe o 
desenvolvimento histórico da música 
no Brasil. “Em sua 19º edição, além das 
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apresentações, a iniciativa está sendo 
desenvolvida no biênio 2015/2016, com 
a participação dos quatro grupos em 
cada tema”, ressaltou.

Indo além do projeto e dando início 
às apresentações durante a noite de 
evento, o trio de violeiros, que abre 
o evento em João Pessoa,  “Violas 
singulares”. Formado pelos músicos 
Sidnei Duarte, Rodolfo Vidal, Maurí-
cio Ribeiro, o trio irá trazer ao palco 
músicas como Cururu, Quilombinho, 
Moda de São Gonçalo, Pau Pereira, 
Partida, Debaixo da Laranjeira, entre 
outras.

Se pararmos para prestar atenção 
no trabalho dos rapazes, podemos defi-
nir a proposta feita por eles como aquela 
que não foi difundida, além de suas 
regiões de origem, permanecendo sem-
pre ligadas a gêneros musicais bastante 
regionalizados, como o fandango do nor-
te do Paraná e sul de São Paulo, o cururu 
e o siriri do Estado do Mato Grosso e os 

ritmos tradicionais do cerrado.
Trazendo desse modo uma repre-

sentatividade peculiar e original. Por 
exemplo, o músico e professor Sidnei 
Duarte, mineiro de Uberaba, radicado 
em Cuiabá, representa o Estado do Mato 
Grosso e apresenta a viola-de-cocho, 
instrumento em que é especialista tanto 
no sentido técnico quanto no teórico, 
sobre o qual desenvolveu importantes 
pesquisas acadêmicas.

Rodolfo Vidal apresenta a tradição 
da viola fandangueira ou caiçara, com 
a qual convive desde sua infância em 
Cananeia (SP) e suas próprias criações 
musicais para o instrumento. E Maurí-
cio Ribeiro, do povoado de Mumbuca, 
cidade de Mateiros (TO), apresenta 
a viola-de-buriti, instrumento pouco 
conhecido fora do Estado do Tocantins 
que tem sonoridade e características 
físicas bastante peculiares. A primeira 
viola-de-buriti foi criada e projetada por 
seu avô, Antônio Biato.

Luiz Augusto Paiva da Mata 
guthov@gmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

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.

Cartaz da Mostra Sonora Brasil na edição deste ano, que celebra o instrumento viola

Inteligente, culta, independente e solteira por op-
ção. Sônia M.M.,sem dúvida, uma das mentes brilhantes 
que conheci. Historiadora, talvez por isso, uma perspi-
caz observadora do cotidiano. Viajou por todos conti-
nentes e atravessou os sete mares, mas sua alma cosmo-
polita não a divorciou do torrão caboclo, da sua Bauru e 
ali exerceu o magistério anos a fio. Mesmo aposentada 
não largou o giz. Mulher resolvida e feliz. Sempre dona 
daquela conversa agradável, daquele humor sutil, mui-
tas vezes fez-me seu ouvinte atento e vez ou outra seu 
iterlocutor. Gostava de ouvir essa minha amiga.

Numa dessas conversas, contou-me do seu encon-
tro com aquela que havia trabalhado em sua casa por 
muitos anos, servira à ela e à familia com carinho e 
denodo, daí a estima de Sônia por Benedita. Se chamava 
Benedita, não me recordo, mas achei o Benedita mais 
apropriado. Tempos havia que Sônia não via Benedita e 
foi por força do acaso que a encontrou lá no calçadão de 
Duque de Caxias.

Pobre Benedita, mal vestida, sandálias de dedos 
já quase sem serventia, cabelos encanecidos pedindo 
tinta e xampu e aquele sorriso desdentado movido pela 
surpresa do encontro. 

- Sônia menina, a quanto tempo! Do mesmo jeito, 
sempre elegante, né?

- Que bom ver você Benedita. Como você está?
- Do jeito que Deus “qué”. E você Sônia? Se aposen-

tou?
- Já, Benedita. Mas continuo trabalhando. E você?
- Ah, Sônia!? Pego um servicinho aqui, outro ali, faço 

uma faxina de vez em quando e vou vivendo.
- Mas e a família Benedita?
- Não soube?
- Não.
- Meu marido morreu. Assassinado em frente de 

casa. Três “tiro”. Um na barriga e dois na cabeça.
- Menina! Que coisa triste. Quando foi isso?
- Vai fazer cinco anos em agosto.
- E os meninos? E o Mário? Não era o nome do mais 

velho?
- Mário se desencaminhou. Começou a andar com 

quem não presta e agora tá preso lá no Agrícula. Vai 
puxar dez anos e só pagou dois.

- Benedita que tristeza! E a menina? Giovana... eu 
achava a Gi a coisa mais fofa do mundo.

- Se perdeu por causa de homem. Nem sei por onde 
anda. Passa a noite fora...Eu falo, falo, mas não tem mais 
conserto.

- Do mais novo não esqueci. O Valderkleison (tam-
bém com esse nome!!!), pelo menos ele está bem, não é?

- Menino bom Sônia; precisa ver só. Fica sempre 
comigo, mas tá ruizinho com aquela doença...

- Aids?
- Isso mesmo! Recebe remédio do governo, mas tá 

lá em casa, fraquinho, nem trabalhar pode.
   Sônia tinha pressa. Pressa e compaixão. Arrancou 

da carteira os trocados e os não trocados e colocou tudo 
na mão de Benedita. Depois do abraço de despedida, 
Sônia foi saindo penalizada, justificando a ajuda.

- Não é muito Benedita, mas é o que eu tenho aqui – 
anotou o endereço de Benedita, os pontos de referência. 
Ia achar um jeito de ajudar a pobre coitada.

   Benedita olhou Sônia com ternura, preocupa-
ção...e curiosidade.

- E você Sônia? Casou?
- Não. Não casei.
- Ah, que pena Sônia. Você não deu sorte, né?



Diversidade
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Mais uma mulher 
escritora, desta 
vez paraibana, será 
destacada na cida-
de de Boqueirão, 
no Cariri paraiba-
no. A7ª Feira Lite-
rária de Boqueirão 

(Flibo) homenageia a poeta Anayde 
Beiriz com o tema “Resistência e 
sensibilidade: vozes da literatura 
feminina”. O evento acontece de 18 
a 20 de agosto, em diferentes espa-
ços da cidade. Este ano, encontro 
com autores, oficinas, minicursos, 
bate-papos, recitais, contações de 
histórias, entre outras atividades 
gratuitas serão acessíveis a todos 
os públicos. No dia 17, a partir das 
9h30, acontece a tradicional Marcha 
Literária, percorrendo as principais 
ruas da cidade com alunos e as ban-
das marciais, dando as boas-vindas 
ao evento.

A coordenadora da Flibo, Mir-
tes Waleska Sulpino, explicou que o 
evento terá dois lançamentos des-
taques este ano. Logo na abertura, 
todo o universo poético da escritora 
homenageada será mostrado pela 
autora da História em Quadrinhos 
(HQ)de Anayde, Sabrina Bezerra, 
lançada este ano pela Patmos Edito-
ra. Depois haverá o lançamento da 
revista de cultura Piriah, do Governo 
do Estado.

A programação da 7ª Flibo 
durante o dia oferece oficinas, mi-
nicursos, apresentações culturais 
das escolas e contação de história. 
Destaque para as oficinas de Es-

Feira Literária de Boqueirão homenageia Anayde Beiriz

Coro Infantil da Funesc está com inscrições 
abertas para seleção de novos coristas

Ação educativa
12

Com inscrições abertas, o Coro 
Infantil da Paraíba, administrado 
pela Orquestra Sinfônica da Paraíba 
da Fundação Espaço Cultural, em 
João Pessoa, está com processo sele-
tivo para para as audições de novos 
coristas. Podendo se inscrever até 
o próximo dia 4 de agosto, serão 
aceitas formulários de inscrição de 
estudantes com idade entre 8 e 15 
anos, das redes pública e privada de 
ensino. As inscrições são gratuitas.

Algo importante a se destacar 
para os interessados em participar 
do projeto é que, as inscrições serão 
realizadas de maneira presencial, 
na secretaria da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, que funciona no pró-
prio Espaço Cultural, na rampa 4. O 
candidato deverá levar consigo uma 
foto 3 x 4 e preencher uma ficha 
com suas informações pessoais. O 
horário de funcionamento do local 
é de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.

Programadas para acontecer 

nos dias 9, 11, 16 e 18 de agosto, 
a partir das 18h, as audições para 
a escolha dos coristas acontece na 
sala de ensaios do Coro Infantil, 
localizada na rampa 4 do Espaço 
Cultural. Já o resultado será divul-
gado no dia 23 de agosto na sala de 
ensaio do Coro Infantil.

Quem for aprovado as audições 
terá como mestres o maestro João 
Alberto Gurgel, onde irá o coro abor-
da as disciplinas de técnica vocal 
e corporal, além de contar com o 
professor auxiliar Daniel Mariano 
que irá fazer parte do projeto. Ao 
longo do ano, os coristas participam 
de apresentações em eventos reali-
zados tanto pela Funesc quanto por 
outros órgãos do Estado, além da 
participação em diversos festivais.

Mês passado, o Coro Infantil da 
Paraíba se apresentou na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, 
cujo marcou o encerramento das 
atividades do primeiro semestre 
de 2016. Sob a regência do maes-

tro titular João Alberto Gurgel, as 
crianças do Coro Infantil levaram ao 
público um repertório eclético que 
foi do cancioneiro regional à música 
clássica, passando pelo pop-rock.

Festejando o clima do período 
junino, o programa incluiu um pout 
pourri em homenagem ao rei do 
baião Luís Gonzaga, além de música 
popular brasileira, pop rock interna-
cional, e clássicos comumente apre-
sentados por corais como Süsses 
Liebe e Sanctus.

Sobre o regente
O maestro João Alberto Gur-

gel, graduado pela UFPB, dirige e 
produz arranjos para corais desde 
1992. Além de dirigir o Coro Infantil 
da Paraíba, é também o regente do 
Coral Universitário Unipê, do Coro do 
Tribunal de Contas do Estado, entre 
outros. João Alberto é filho do mestro 
Maurício Gurgel (in memoriam), um 
dos principais nomes do movimento 
coralista paraibano.

Valor dos cachês dos 
artistas da FIG 2016 

Grupo de vozes é um dos equipamentos culturais mais importantes da Paraíba, especialmente na área da música

O grupo “Café com pão” é uma das atrações do evento 

A escritora Amanda Vital estará participando

Cachê da cantora Elba Ramalho foi um dos maiores

O governo pernambucano divulgou os cachês dos 
artistas que são atrações do Festival de Inverno de 
Garanhuns, que será realizado até dia 30 de julho, em 
banners localizados ao lado dos palcos, segundo infor-
mou o Diário de Pernambuco.

Segundo o jornal, “a medida, garantida pela lei 
15.818 (sancionada em junho, mas em vigor desde 
o dia 15 de julho), funciona também como uma 
espécie de resposta às polêmicas surgidas no São 
João”, em referência aos questionamentos sobre 
o valor de R$ 575 mil que o cantor Wesley Safadão 
receberia por sua apresentação no festa junina de 
Caruaru.

Em Garanhuns, os cachês variam de R$ 120 mil 
(Alceu Valença e Nação Zumbi) a R$ 7 mil (Clayton Bar-
ros). Ainda estão na lista Gal Costa (R$ 114 mil), Elba 
Ramalho (R$ 105 mil), Elza Soares (R$ 92 mil), Marga-
reth Menezes (R$ 85 mil), entre outros artistas.

n Evento: 7a Feira Literária de Boqueirão

n Local: Praça das Letras da Abes, centro, escolas 

e ruas da cidade de Boqueirão

n Data: De 18 a 20 de agosto

n Programação: http://flibopb.blogspot.com.br/

Serviço

FESTIVAL DE gARANHUNS

crita Criativa com o escritor Bruno 
Ribeiro e de minilivros com a poe-
ta do Rio Grande do Sul, Cláudia 
Gonçalves, que também fará uma 
exposição durante a feira. “É possí-
vel encontrar livros e cordéis com 
preços acessíveis, artesanato local 
e lembrancinhas do evento. Todas 
as atividades são gratuitas e atende 
a todos os públicos. Dê passagem 
ao universo da literatura e desfrute 
das surpresas que ele pode oferecer. 
Vem pra Flibo! Boqueirão te espera”, 
convidou Mirtes, que realiza o even-
to através da Associação Boquei-
rãoense de Escritoras (Abes).

Anayde - A homenageada era 
poetisa e professora, sendo precur-
sora da educação de jovens e adultos 
na Paraíba, viveu a juventude na Pa-
raíba de 1920. Anayde escandalizou 
a sociedade porque usava pintura, 
cabelos curtos, saía sozinha, fuma-
va, não queria casar nem ter filhos, 
escrevia versos impactantes para a 
intelectualidade paraibana e ainda 
escrevia para jornais. Ficou mais co-
nhecida pelo envolvimento num fato 
marcante no cenário nacional, como 
amante de João Dantas, que matou 
João Pessoa por motivos políticos 
em 1930, quando ele era presidente 
da Paraíba. 



Paraguai endurece o 
jogo para a Venezuela 
não presidir o Mercosul 
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População quer eleição presidencial
Pesquisa do instituto iPsos

Pesquisa mostra que 52% 
dos brasileiros querem 
um novo  pleito este ano
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Mais da metade da po-
pulação brasileira acredita 
que o melhor para o País é 
a realização de uma nova 
eleição presidencial ainda 
este ano, com a saída de 
cena da presidente afas-
tada Dilma Rousseff e do 
presidente interino, Michel 
Temer, de acordo com pes-
quisa do instituto Ipsos di-
vulgada ontem.

O instituto perguntou 
a 1,2 mil entrevistados “O 
que é melhor para o Bra-
sil?”, com quatro opções de 
resposta: permanência de 
Temer até 2018; retorno de 
Dilma até 2018; permanên-
cia de Temer com convo-
cação de nova eleição este 
ano; e retorno de Dilma 
com convocação de nova 
eleição este ano.

A maior parte dos en-
trevistados, 38%, respon-
deu que o melhor cenário 
seria que Temer permane-
cesse no cargo somente até 
a realização de uma nova 
eleição este ano. Outros 
14% optaram pelo retorno 
de Dilma até o novo pleito. 
Somadas as duas respostas, 
o levantamento mostra que 
a maioria, 52%, é a favor da 
convocação de novas elei-
ções, independentemente 
do desfecho do processo de 
impeachment.

A opção menos escolhi-
da, com 14%, foi a perma-
nência de Temer até 2018. 
Em relação a Dilma, 20% 
dos entrevistados respon-
deram que o melhor para 
o País seria que a petista 
cumprisse seu mandato até 
o final, em 2018.

Conforme as regras 
determinadas pela Cons-
tituição, uma nova eleição 
presidencial está prevista 
somente para 2018. A an-
tecipação do pleito é per-

mitida somente no caso 
de renúncia simultânea de 
Dilma e Temer. Também 
há a possibilidade de que 
uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) seja 
aprovada pelo Congresso 
para autorizar uma nova 
eleição. No entanto, ambos 
cenários são considerados 
improváveis.

A pergunta sobre o 
cenário político foi inseri-
da em um estudo mensal 
mais amplo sobre o Brasil 
chamado Pulso, realizado 
mensalmente desde 2005 
pela Ipsos, instituto pre-
sente em outros 86 países.

Segundo a pesquisa, o 
apoio popular ao processo 
de impeachment caiu. Em 
julho, 48% dos entrevis-
tados disse apoiar o im-
pedimento definitivo da 
presidente afastada, contra 
54% em junho. Entre os 
que disseram não apoiar o 
processo de impeachment, 
o porcentual subiu de 28% 
para 34% em julho ante o 
mês anterior.

Governo interino
O levantamento tam-

bém mostra aumento da 
avaliação negativa do go-
verno Temer. Em julho, 
48% dos entrevistados ava-
liaram a gestão do peeme-
debista como ruim ou pés-
sima, ante

43% que deram as 
mesmas respostas em ju-
nho. Os que consideram o 
governo interino regular 
se mantiveram em 29%. E 
7% consideram o governo 
Temer “ótimo ou bom”, se-
gundo a pesquisa de julho.

Na avaliação pessoal, 
os porcentuais de Temer fi-
caram estáveis entre junho 
e julho, com 70% de desa-
provação e 19% de desa-
provação. A aprovação de 
Dilma, por outro lado, cres-
ceu cinco pontos percen-
tuais em julho ante junho, 
com 25%. A reprovação da 
petista ficou em 71% em 
julho.

O núcleo de infraestru-
tura criado pelo Governo Fe-
deral para definir as políticas 
a serem implementadas no 
setor apresentará, em 20 dias, 
uma lista de obras considera-
das prioritárias, e que possam 
ser concluídas com investi-
mentos de até R$ 10 milhões.

Segundo o ministro do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Dyogo Oliveira, as 
obras estão incluídas na car-
teira do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) 
e englobam todos os setores 
de infraestrutura, desde ro-
dovias até assentamentos 
urbanos e melhorias de infra-
estrutura urbana.

“Faremos com cada mi-
nistério uma discussão para 
definir as obras prioritárias, 
com o objetivo de concentrar 
os recursos que hoje são cada 
vez mais comedidos e conti-
dos. A ideia é concentrá-los 
de modo a garantir a execu-

ção das obras prioritárias e a 
garantir também a retomada 
das obras inacabadas de pe-
queno valor”, disse  ontem 
o ministro após reunião do 
grupo com o presidente inte-
rino, Michel Temer.

“São obras de pequeno 
valor e rápidas, que levam 
até dois anos para serem 
concluídas. Em geral, obras 
de saneamento, pequenas 
intervenções urbanas, pra-
ças, monumentos históricos”, 
acrescentou.

Ao todo, segundo Olivei-
ra, duas mil obras paralisadas 
se enquadram nos requisitos 
definidos pelo governo. “Esse 
conjunto de obras soma hoje 
um volume de aproximada-
mente R$2 bilhões de saldo a 
executar”, calculou.

Ao definir as obras prio-
ritárias, o ministro disse que 
o governo se esforçará para 
garantir os recursos para a 
conclusão dos projetos.

“Todas as obras de até 
R$ 10 milhões serão objeto 
de avaliação para serem re-

tomadas. Nesse caso não há 
priorização, mas avaliação 
da viabilidade de retomada 
da obra. Muitas delas estão 
paralisadas por questões que 
não são necessariamente or-
çamentárias. Há obras sem li-
cenças ou embargadas. Todos 
os casos serão avaliados, e 
todas obras que não tiverem 
impedimentos técnicos serão 
retomadas para a conclusão.”

As obras que precisam de 
mais de R$ 10 milhões para 
conclusão serão identificadas 
e priorizadas dentro do espa-
ço orçamentário disponível 
para este e os próximos anos 
na execução do PAC, segundo 
o ministro. Entre os projetos 
mais caros, a transposição do 
Rio São Francisco é prioritá-
ria, segundo Oliveira.

Contingenciamento
Em relação ao contingen-

ciamento de recursos, o mi-
nistro reiterou que o governo 
está confiante no cumprimen-
to das metas anunciadas. No 
entanto, Oliveira não descar-

tou a adoção de medidas mais 
severas para o equilíbrio das 
contas públicas, caso seja ne-
cessário. “Temos uma meta a 
perseguir. O resultado dessa 
meta depende em parte da 
evolução de receitas e em par-
te da evolução das despesas. 
Na medida em que for detec-
tado ao longo do ano que as 
receitas foram insuficientes, 
as decisões estarão sobre a 
mesa. Não descartamos a ado-
ção de novas medidas que se-
jam necessárias para o cum-
primento da meta.”

“O que fizemos, ao anun-
ciar a meta fiscal de menos 
R$170 bilhões (déficit) foi 
deixar transparente que dei-
xávamos também uma reser-
va para evolução dos riscos 
fiscais ao longo do ano. No 
relatório que fizemos já há a 
materialização de parte des-
ses riscos, que está portanto 
sendo absorvido pela reserva 
deixada naquele momento. 
Nossas estimativas atuais 
apontam para a certeza de 
que a meta será cumprida.”

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), previu nes-
sa terça-feira, 26, que a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) que estabelece 
um teto para os gastos pú-
blicos da União poderá ser 
votada no plenário da Casa 
no início de outubro deste 
ano, logo após as eleições 
municipais.

A PEC é considerada 
uma das principais propos-
tas da equipe econômica do 
governo Michel Temer. Atu-
almente, ela está parada na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, 
onde precisa ter sua admis-
sibilidade aprovada, para 
que possa seguir para outras 
comissões e, depois, para o 
plenário da Casa.

“Dá para começar (a dis-
cutir) na comissão agora, até 
as eleições, e votar até iní-
cio de outubro no plenário”, 
afirmou Maia em entrevis-

ta. Ele disse ver “muito boa 
vontade” dos parlamentares 
da base aliada em aprovar a 
PEC, embora, nos bastidores, 
alguns deputados digam que 
temem que a proposta preju-
dique investimentos.

O presidente da Câma-
ra também classificou como 
“boa notícia” a declaração 
do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, de que, 
se o Congresso Nacional 
não aprovar a PEC, o gover-
no terá inevitavelmente de 
propor aumento de impos-
tos. “Isso é uma boa notícia. 
Como a gente vai aprovar a 
PEC, se Deus quiser, não vai 
passar pela necessidade de 
aumento de imposto”.

Na avaliação de Maia, 
o ministro da Fazenda “não 
colocou ninguém contra a 
parede” ao dar essa declara-
ção. “Ele falou apenas a rea-
lidade, o Brasil tem a neces-
sidade de reduzir gastos. Se 
nós fizermos isso, acho que 
o problema está resolvido, é 
simples”, afirmou.

Câmara vota em PEC 
de gastos em outubro
Da Agência Estado

Foto: José Cruz-Agência Brasil

O ministro Dyogo Oliveira afirmou que as obras estão incluídas na carteira do PAC e englobam todos os setores de infraestrutura

Governo prioriza conclusão de obras
de infraestrutura de até R$ 10 milhões

Dilma deve entregar defesa até hoje

inVestiMento no PaC

PRoCesso de iMPeaCHMent

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

A defesa da presidente 
afastada Dilma Rousseff tem 
até quarta-feira para entre-
gar as alegações finais do 
processo de impedimento da 
petista à Comissão do Impe-
achment do Senado.

Mesmo tendo dito, em sua 
última ida ao Senado, no dia 6 
de julho, que poderia antecipar 
a entrega, como alguns parla-
mentares defendiam, a expec-
tativa é de que o ex-ministro 
da Advocacia-Geral da União e 
responsável pela defesa da pe-
tista, José Eduardo Cardozo, só 
faça isso ao final do prazo con-

cedido, de 15 dias, ou seja, hoje 
até o final do dia.

Com as alegações finais 
em mãos, o relator do proces-
so, senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), terá cinco dias 
para apresentar seu parecer 
sobre a acusação. O relatório 
será votado pela comissão, 
em votação por maioria sim-
ples – metade mais um dos 
senadores presentes a sessão 
– e, em seguida, em votação 
igual no plenário da Casa, sob 
a presidência do presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, 
encerrando, assim, a fase de 
pronúncia do impeachment.

Caso a decisão seja a favor 

da continuidade do processo, 
Dilma Rousseff será subme-
tida ao julgamento final pelo 
Senado. A expectativa é de 
que esta fase dure três dias e 
comece no final de agosto. Na 
votação final, se pelo menos, 
54 dos 81 senadores entende-
rem que a presidente cometeu 
crime de responsabilidade, ela 
será afastada do cargo defini-
tivamente, além de ficar inele-
gível para mandatos públicos 
por oito anos.

Acusação
Nas alegações finais da 

acusação apresentadas em 12 
de julho à Comissão Especial 
do Impeachment do Senado, 

os autores da denúncia rea-
firmam que a presidente afas-
tada Dilma Rousseff cometeu 
crime de responsabilidade no 
episódio que ficou conhecido 
como pedaladas fiscais e na 
edição de decretos suplemen-
tares sem a autorização do 
Congresso Nacional.

Ainda no documento de 
131 páginas, assinado pelos 
juristas Hélio Bicudo, Mi-
guel Reale Júnior e Janaína 
Paschoal, a acusação susten-
tou que há provas de que os 
crimes praticados por Dil-
ma ocorreram, também, em 
2015 e, em tom político, diz 
que os brasileiros foram “as 
únicas vítimas de golpe” .

Karine Melo
Da Agência Brasil
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Sarampo está eliminado do Brasil, 
diz Organização Mundial da Saúde
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Geral

Expectativa do governo 
brasileiro é, até o fim do 
ano, receber certificado
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Apesar de que os Jogos Olímpicos só começarão na 
sexta-feira, dia 5 de agosto, tanto o Rio de Janeiro, como 
todo o Brasil, já respiram o clima das Olimpíadas. Já 
estamos recebendo delegações de diversos países e uma 
multidão de expectadores que vêm acompanhar os jogos e 
torcer pelos diversos países. Serão 19 dias de competições 
nos quais ocorrerão 306 tipos de jogos e provas que valem 
medalhas em 42 modalidades diferentes, comuns às 
Olimpíadas. O Brasil está mergulhado em uma crise política 
que a maior parte da sociedade internacional identifica, 
cada vez mais, como golpe parlamentar. O mundo, 
dominado por um sistema social e econômico desigual 
e cruel, o sustenta através de um clima de insegurança 
permanente. Depois dos ataques terroristas em Nice, na 
França, as autoridades reforçam os esquemas de segurança 
nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. E até quem viaja de 
avião dentro do Brasil já sente medidas mais restritivas de 
segurança. Apesar disso, o esporte continua dando sinais 
e exemplos de convivência democrática e fraterna. Nesses 
dias, no futebol entre Portugal e Alemanha, o jogador que 
fez o gol decisivo da vitória nasceu na Guiné-Bissau. E 
Cristiano Ronaldo dedicou a vitória a todos os imigrantes. 
Um sinal bom contra a xenofobia e o racismo. Quem sabe, 
a Europa aprende a passar da convivência nos esportes à 
convivência cidadã? 

Em toda a história da humanidade, o esporte sempre 
foi um espaço de relação entre diferentes povos e culturas. 
E a própria bandeira olímpica, formada por cinco anéis 
entrelaçados, representa os cinco continentes e suas cores 
e como a unidade pode ser vivida na diversidade. 

A história dos Jogos Olímpicos se mescla com muitas 
lendas. Conforme reza a tradição, já no século VIII antes de 
nossa era, os gregos organizavam jogos com a participação 
de atletas das muitas cidades independentes do país. 
Havia vários tipos e modalidades de jogos. Na cidade 
de Olímpia, de quatro em quatro anos, se realizavam os 
mais famosos, dedicados a Zeus, o deus supremo dos 
gregos. Esses costumes duraram ao menos até o domínio 
romano, quando imperadores cristãos consideraram 
esses jogos dedicados a um deus pagão como expressões 
de idolatria e os proibiram. Eles só foram retomados no 
final do século XIX. Mesmo tendo sido interrompidos em 
tempos de guerra, eles continuaram até agora e cumprem 
uma missão de integração e paz. Como nada fica alheio 
à conjuntura política, os próprios jogos já sofreram 
interferências políticas e até atentados terroristas. De todo 
modo, atletas e expectadores apostam na bandeira da paz 
e continuam a encantar o mundo com esse espetáculo de 
profissionalismo esportivo e cultura de paz. 

Sem dúvida, já era de se esperar que grupos ligados 
à repressão tentassem criar um clima de terror. Espalham 
que os grupos de esquerda (sempre eles) tentarão fazer 
protestos e que as favelas (sempre o mundo dos pobres) 
estão cheias de africanos suspeitos e possibilidades de 
violência. Em 2014, a própria imprensa criou esse clima 
pesado e negativo com relação à Copa Mundial de Futebol. 
Apesar de alguns episódios de protestos, absolutamente 
legítimos em qualquer sociedade democrática e nesse 
caso muito fortemente reprimidos pela polícia, o evento 
da Copa do Mundo transcorreu de forma pacífica e o Brasil 
deu ao mundo inteiro a imagem de um país hospitaleiro 
e fraterno. Embora tenhamos mudado para pior e o 
ambiente nacional seja mais repressivo, esperamos 
que, ainda dessa vez, predominem a paz e a irmandade 
internacional. É preciso que não aceitemos entrar nesse 
clima de pânico e prevenção que acaba em uma espécie 
de guerra preventiva, tão ao gosto de todos os que vivem 
da violência. Sem dúvida, no mundo atual, não se pode 
descuidar da segurança. As Forças Armadas garantem 38 
mil homens e mulheres na vigilância do Rio de Janeiro nos 
dias dos jogos. No entanto, é importante apostarmos na 
paz e no diálogo entre os povos. 

Para os diversos caminhos de espiritualidade, 
a competição não é um valor positivo. Ela deve ser 
substituída pela colaboração. No entanto, nos esportes, a 
competição com um time adversário tem um objetivo que 
vai além do vencer o outro. E todos acabam aprendendo 
com todos. Quase todas as modalidades de esportes são 
treinadas em comum e os/as atletas aprendem uns com 
os outros a se apoiarem e se fortalecerem juntos na luta 
comunitária. No Novo Testamento, a imagem dos jogos foi 
usada pelo apóstolo Paulo para falar da nossa esperança 
cristã. Ele escreveu aos coríntios: “Vocês não sabem que 
nos estádios, todos correm, mas somente um ganha o 
prêmio? Todos correm para conquistar uma taça (um 
prêmio). Para ganhar uma coroa corruptível, os atletas se 
abstêm de tudo. Nós fazemos isso para alcançarmos uma 
coroa que é imperecível” (1 Cor 9, 24- 25).

opiniao.auniao@gmail.com

Barros
Marcelo

Após um ano sem o regis-
tro de casos de sarampo, a cir-
culação endêmica do vírus da 
doença foi considerada inter-
rompida no País, conforme in-
formou nessa terça-feira (26) 
a Organização Pan-Americana 
de Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (Opas/OMS).

De acordo com Ministério 
da Saúde, a expectativa é que, 
até o fim de 2016, o Brasil rece-
ba o certificado de eliminação 
do sarampo pela OMS. O docu-
mento reconhece a eliminação 
da transmissão da doença em 
todo o Continente Americano. 
A região será a primeira do 
mundo onde isso acontece. Em 
2015, a rubéola também foi 
considerada eliminada.

Os últimos casos de sa-
rampo no País foram registra-
dos em julho do ano passado, 
em um surto de sarampo no 
Ceará. Na ocasião, a OpasOMS 
investiu R$ 1,2 milhão para 
apoiar os custos de ações para 
controle do surto e no recruta-
mento de 165 enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem.

Mapeamento
Segundo a organização, 

os profissionais participaram 

O espírito das 
Olimpíadas

Heloisa Cristaldo
Repórter da Agência Brasil

do mapeamento das regiões 
com maior transmissão de 
sarampo. A iniciativa permi-
tiu que a vacinação fosse feita 
tanto em Unidades Básicas 
de Saúde quanto nas casas 
das pessoas que viviam em 
áreas de maior circulação do 

n Opas vai avaliar situação vacinal no 
Ceará após erradicação de sarampo
n Ministério da Saúde confirma fim do 
surto de sarampo no Ceará

Saiba mais

Os últimos casos de sarampo no País foram registrados em julho do ano passado, no Ceará

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil

Diversos estados reali-
zam, ao longo desta semana, 
ações de conscientização e pre-
venção como parte da Semana 
de Mobilização do Dia Mundial 
de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas. A intenção é evitar 
que, com a promessa de traba-
lho lucrativo, brasileiros sejam 
atraídos pelo tráfico de pes-
soas que costuma resultar em 
situações de trabalho escravo e 
exploração sexual.

Amazonas, Bahia, Ama-
pá, Ceará, Rio de Janeiro e São 
Paulo iniciaram ações de cons-
cientização sobre o tema com 
palestras e distribuição de pan-
fletos em rodoviárias e aero-
portos. Ontem (26), no Distrito 
Federal, ocorreu o 1º Simpósio 
Distrital da Rede de Atenção ao 
Migrante, Refugiado e Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas.

A diretora substituta do 
Departamento de Justiça, do 
Ministério da Justiça, Alessan-
dra Macedo, alertou que trafi-
car pessoas é uma das maiores 
violações aos direitos huma-
nos. Ela informou que, apesar 
da dificuldade em obter dados 
precisos sobre esse crime, hou-
ve um crescimento significati-
vo no número de denúncias.

Dados
De acordo com Alessan-

dra Macedo, esse crescimento 
pode ser consequência das 
campanhas de prevenção rea-
lizadas no País. Ela citou como 
contribuição as ações do 2º Pla-
no Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, iniciativa 
do governo brasileiro.

“Os dados que temos são 
de 2013, mas conseguimos 
perceber que, de 2011 para 
2013, há um salto mais que 
significativo de 30 para 300 
denúncias no Disque 100, por 
exemplo. Aí perguntamos, mas 

teve tanto aumento assim no 
número de vítimas? Talvez sim, 
ou talvez tenha sido que esta-
mos realmente conseguindo 
colocar a política para andar e 
divulgar os canais de denún-
cia”, acrescentou.

O último relatório sobre 
tráfico de pessoas lançado pelo 
Ministério da Justiça e o Escri-
tório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (Unodc) indica 
que, no Brasil, de 2005 a 2011, 
foram investigadas 514 denún-
cias desse crime.

Conscientização
Desse total, 344 inqué-

ritos são relacionados ao tra-
balho escravo. Outros 157 são 
de tráfico internacional e 13 
investigaram tráfico interno de 
pessoas, casos em que o índice 
de denúncia é muito baixo.

A conscientização sobre 
o que é tráfico de pessoas e o 
alerta para os diferentes tipos 
de situação que levam a esse 
crime são formas importan-
tes para o enfrentamento do 
problema, segundo a diretora 
do Instituto de Migrações e 
Direitos Humanos, irmã Rosite 
Milesi. “É uma situação ainda 
invisível, pouco percebida na 
sociedade. É preciso trabalhar 
na prevenção e construir na 
sociedade a consciência sobre 
a importância de denunciar”, 
afirmou.

ONU
As ações da Semana de 

Mobilização do Dia Mundial 
de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas serão encerradas 
no sábado (30), Dia Mundial 
de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas, instituído pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Desde 2013, o Brasil ade-
riu à Campanha Coração Azul, 
uma inciativa de conscientiza-
ção para lutar contra o crime e 
seu impacto na sociedade.

Estados iniciam combate ao 
tráfico de pessoas no País

CAmpANhA

Por Carla Araújo

O ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Gilber-
to Kassab, evitou nessa 
terça-feira, 26, comen-
tar mudanças no Ciência 
sem Fronteiras (CsF), mas 
reconheceu que, diante 
da conjuntura econômica 
do País, “está se buscan-
do mais eficiência para o 
programa”.

“A gestão do Ciên-
cia sem Fronteiras é da 
Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior) e 
afeta o MEC (Ministério 
da Educação), portanto, 
seria inadequada uma 
manifestação minha for-
mal”, disse após reunião 
com o presidente em 
exercício, Michel Temer 
(PMDB), e o ministro da 
Educação, Mendonça Fi-
lho, que não participou 
da entrevista.

 Nessa segunda-feira, 
25, o MEC anunciou que 
vai deixar de conceder 
bolsas de intercâmbio a 
estudantes brasileiros de 
Graduação pelo progra-
ma e que ele será reto-
mado com foco no ensi-
no de Línguas, “incluindo 
jovens pobres já no Ensi-
no Médio matriculados 
em escolas da rede públi-
ca e estudantes de Pós-
-Graduação”.

 “Posso dizer que 
acompanho o tema e é 
público que o programa 
passa por uma avaliação 
no sentido de aperfeiço-
ar a eficiência e acredito 
que nossa assessoria de 
imprensa poderá enca-
minhar (as perguntas dos 
jornalistas na entrevista) 

para que o MEC possa 
dizer o que tem sido de-
batido internamente”, 
comentou Kassab. “Mas 
é público que, diante da 
conjuntura econômica 
do País, está se buscan-
do mais eficiência para o 
programa.”

 Em nota, a Capes 
informou que as con-
cessões de bolsas foram 
finalizadas em 2014, con-
forme previsão inicial.

“Haverá ênfase em 
bolsas de pós-graduação 
para mobilidade de es-
tudantes, professores e 
pesquisadores, com par-
ticipação mais ativa das 
instituições de Ensino Su-
perior nos processos de 
internacionalização.” 

A pasta declarou que 
a mudança de foco “pro-
posta é exclusiva para 
intercâmbio de gradua-
ção”. “As bolsas de pós-
-graduação (doutorado 
e pós-doutorado, atração 
de jovens cientistas) per-
manecem e, dentro do 
limite financeiro disponí-
vel, poderão até ser am-
pliadas.”

O MEC informou 
ainda que incrementou 
em 20,9% o orçamento 
do Ciência sem Frontei-
ras, a partir de crédito 
suplementar, passando 
de R$ 1,4 bilhão para 
R$ 1,8 bilhão, “o que ga-
rante a continuidade do 
pagamento dessas bol-
sas”. “O governo reitera 
a importância da iniciati-
va e vê como necessária a 
reformulação do progra-
ma, para contribuir com o 
processo de internaciona-
lização do ensino superior 
e da ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil.” 

Kassab evita comentar 
mudanças no programa 

CIÊNCIA SEm FRONTEIRAS

vírus causador da doença.
O sarampo é normalmen-

te transmitido por meio do ar 
e do contato direto. O agente 
infeccioso é um vírus que in-
fecta as membranas mucosas 
e, em seguida, se espalha por 
todo o corpo, causando uma 
doença grave e altamente 
contagiosa.

Atualmente, a doença é 
considerada uma das princi-
pais causas de morte entre as 
crianças no mundo. Aproxi-
madamente 114,9 mil pessoas 
morreram em consequência 
dessa doença em 2014, prin-

cipalmente as menores de 5 
anos de idade, o que corres-
ponde a 314 óbitos por dia ou 
13 por hora.

Rio 2016
Com a proximidade dos 

Jogos Olímpicos do Rio, a Opas 
destacou a importância de os 
turistas e atletas se vacina-
rem contra sarampo e rubéo-
la pelo menos duas semanas 
antes de viajar. A Olimpíada 
acontecerá entre os dias 5 e 
21 de agosto no Rio de Janei-
ro, seguidas da Paralimpíada, 
de 7 a 18 de setembro.
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Mundo

Paraguai endurece posição para a
Venezuela não presidir o Mercosul
O governo paraguaio
desistiu de reunião
marcada para sábado

Assunção (AE) - O Pa-
raguai endureceu nessa ter-
ça-feira sua posição contra a 
Venezuela, ao anunciar que 
não participará no próximo 
sábado, em Montevidéu, da 
reunião Grupo Mercado Co-
mum, do Mercosul.

O governo paraguaio 
aparentemente está des-
contente pelo fato de o 
Uruguai ter resolvido en-
tregar a presidência tem-
porária do bloco aduaneiro 
regional ao país caribenho, 
imerso em uma crise políti-

ca, econômica e social.
“Queremos que a Ve-

nezuela encontre a via mais 
conveniente para a solução 
dos problemas internos; não 
queremos nos imiscuir, mas 
sim acreditamos e estamos 
convencidos da existência de 
princípios e valores demo-
cráticos que todos devemos 
respeitar”, afirmou o minis-
tro das Relações Exteriores 
paraguaio, Eladio Loizaga, 
em entrevista coletiva.

Loizaga acrescentou 
que o Uruguai “deveria con-
tinuar exercendo a presi-
dência temporária até que 
a Venezuela mude sua situa-
ção”. O Mercosul tem como 
membros plenos Argentina, 
Brasil, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela. 

15

Da  Agência Estado

O Estado Islâmico rei-
vindicou o ataque ocorrido 
na manhã de ontem em uma 
igreja em Saint Etienne du 
Rouvray, no Norte da França. 
Um padre e dois agressores 
morreram no atentado. A in-
formação foi divulgada pela 
agência de notícias Amaq – 
considerada a representação 
oficial do grupo terrorista na 
mídia. Segundo o Estado Islâ-
mico, o atentado foi realizado 
por “dois soldados” da causa.

O presidente da França, 
François Hollande, conde-
nou o ataque nesta manhã. 
Ele já havia atribuído a ação 
ao Estado Islâmico.

“Estamos mais uma 
vez enfrentando um teste, 
a ameaça é muito elevada”, 
disse ao acrescentar que se 
trata “de uma guerra para ser 
conduzida por todas as fren-
tes, no âmbito do respeito aos 
direitos”. “Os terroristas que-
rem nos dividir”, completou.

Durante visita ao local, 
o presidente francês ainda 
expressou aos familiares das 
vítimas e a todos os católicos 
do país a solidariedade e a 
compaixão do governo.

O avião Solar Impulse 2 (SI-2) pousou em Abu Dhabi, capital  dos Emirados Árabes, depois de uma viagem iniciada há mais de um ano

Avião Solar Impulse 2 completa 
longa viagem de volta ao mundo 

MOVIDO A ENERGIA

O avião Solar Impulse 2 
(SI-2) pousou em Abu Dhabi, 
capital dos Emirados Árabes 
Unidos, ontem (25), comple-
tando a sua longa viagem de 
volta ao mundo iniciada há 
mais de um ano.

A notícia foi publicada 
através do Twitter oficial 
do projeto, com a seguinte 
mensagem: “Solar Impulse 

2 e Bertrand Piccard pou-
saram com sucesso em Abu 
Dhabi”.

Movido somente a bate-
rias que acumulam energia 
solar, o SI-2 iniciou a viagem 
de volta ao mundo em Abu 
Dhabi, no dia 9 de março de 
2015. A aeronave é pilotada 
pelo suíço Bertrand Piccard, 
autor do primeiro voo tran-
satlântico em um aeroplano 
capaz de voar sem combustí-

vel, similar ao usado no atual 
projeto.

Durante seu trajeto, Pic-
card visitou Omã (Muscat), 
India (Varanasi), Myanmar 
(Mandalay), China (Chong-
qing e Nanjing), Japão (Nago-
ya) e várias cidades dos Es-
tados Unidos. A última etapa 
desta viagem, entre Cairo e 
Abu Dhabi, foi anunciada por 
Piccard no domingo (24).

O SI-2 pode atingir uma 

velocidade máxima de 140 
km por hora. Sua envergadu-
ra é de 72 metros e o peso é de 
apenas 2.300 kg, o equivalen-
te ao de um carro. O avião é 
alimentado por energia solar 
recolhida por mais de 17.200 
células solares que cobrem 
suas asas e fuselagem.

No início de julho che-
gou ao Havai, estabelecendo 
o mais longo recorde de voo 
sem escalas, de 120 horas.

Da Agência Sputnik Brasil 

Da Agência Estado

Ao menos 13 pessoas 
morreram em um duplo 
atentado reivindicado pelo 
grupo fundamentalista Al 
Shabab nas proximidades 
do aeroporto de Mogadís-
cio, na Somália.

Foram alvos um des-
tacamento de tropas da 
União Africana e um posto 
de controle do governo. Os 
ataques foram realizados 
com dois carros-bomba.

Em comunicado publi-
cado na Internet, o porta-
-voz do grupo terrorista, 

Abdulaziz Abu Muscab, rei-
vindicou as ações.

“As duas explosões fo-
ram provocadas por valen-
tes suicidas mujahedines, 
que atacaram dois locais di-
ferentes, onde os supostos 
soldados de manutenção da 
paz estão baseados”, disse.

O Shabab não parou 
suas ações de guerrilha ao 
longo do último ano, em-
bora tenha sido forçado a 
se retirar das principais 
cidades da Somália, graças 
a uma ofensiva do governo 
local com apoio dos Esta-
dos Unidos.

Ataque em aeroporto na 
Somália deixa 13 mortos

EXPLOSÃO DE CARROS-BOMBA

Caltanisseta - Qua-
tro dos cinco acusados 
no novo processo pelo 
“massacre de Capaci”, 
que matou o juiz anti-
máfia Giovanni Falcone 
e mais quatro pessoas, 
foram condenados à 
prisão perpétua nes-
sa terça-feira (26) pela 
Corte de Apelação de 
Caltanissetta, na re-
gião italiana da Sicília.   

Salvo Madonia, 
Giorgio Pizzo, Cosimo 
Lo Nigro e Lorenzo Tin-
nirello, que pertencem 
à máfia Cosa Nostra, 
foram considerados 
corresponsáveis pelo 
atentado de 23 de maio 
de 1992. Na ocasião, 
explosivos colocados 
na estrada A29, em Ca-
paci, nos arredores de 
Palermo, foram aciona-
dos no exato momento 
em que passava o carro 
de Falcone.   

O ataque também 
vitimou a esposa do 
magistrado, Francesca 
Morvillo, e três agen-
tes de sua escolta: Vito 
Schifani, Rocco Dicillo 
e Antonio Montina-
ro. Tido como modelo 
pelo brasileiro Sérgio 

Moro, que conduz a 
Operação Lava Jato, o 
juiz havia se tornado 
um dos protagonistas 
do combate à máfia 
na Itália ao jogar luz 
sobre o domínio que a 
Cosa Nostra exercia na 
Sicília.   

Além da prisão per-
pétua, a Corte de Ape-
lação de Caltanissetta 
impôs aos quatro réus 
18 meses de isolamento 
diurno. O quinto acu-
sado, Vittorio Tutino, 
foi absolvido. “É uma 
sentença que satisfaz 
as partes civis, ainda 
que tenha havido uma 
absolvição”, declarou 
o advogado da famí-
lia Falcone, Francesco 
Crescimanno.   

Segundo a acusa-
ção, Madonia foi um 
dos mandantes do 
atentado, enquanto 
os outros condenados 
participaram da fase 
de preparação dos ex-
plosivos que mataram 
o magistrado siciliano. 
Em 1993, o ex-boss Sal-
vatore “Totò” Riina, 
considerado o mais 
sanguinário dos mafio-
sos, já havia sido con-
denado à prisão perpé-
tua pelo homicídio. 

Itália condena 4 por 
massacre de Capaci

PRISÃO PERPÉTUA

Da Ansa Brasil Atentado do Estado Islâmico a
uma igreja mata padre e mais 2

FRANÇA

Da Agência BrasilAgência Ansa 

Morte de comandante
Forças especiais afe-

gãs mataram o assistente 
do líder militar do Estado 
Islâmico no Afeganistão, 
na província de Nangarhar, 
leste do país, informou a 
agência Sputnik. Saad Ima-
rati foi morto na noite de 
segunda-feira(25) em con-
fronto com a polícia.

“Imarati servia no car-
go de assistente do líder 
militar do grupo regional 
do Estado Islâmico (EI) no 
Afeganistão e supervisiona-
va militantes em confrontos 
no distrito de Côte”, disse 

o Gabinete do Governador 
Provincial.

Anteriormente, foi di-
vulgado que, nos últimos 
dias, o Exército afegão eli-
minou 122 militantes se-
guidores do EI na província 
oriental de Nangarhar. A 
situação no Afeganistão se 
deteriorou consideravel-
mente nos últimos meses.

O movimento radical Ta-
libã domina uma grande área 
nos setores rurais do país e 
lançou uma grande ofensiva 
contra as maiores cidades. Ao 
mesmo tempo, aumentou a 
influência do Estado Islâmico.

Policiais patrulham as ruas após o atentado à igreja na França

Sete morrem e 
1,2 milhão ficam 
desabrigados
no NE da Índia

Gauhati, Índia (AE) - 
Fortes chuvas e inundações 
mataram pelo menos sete 
pessoas e forçaram cerca 
de 1,2 milhão de pessoas a 
deixarem suas casa no Es-
tado de Assam, nordeste da 
Índia. 

Nessa terça-feira, sol-
dados armados usaram bo-
tes para resgatar centenas 
de pessoas refugiadas nos 
telhados de suas casas e os 
levaram para locais seguros 
após uma série de chuvas 
nos últimos dias que causa-
ram grandes inundações na 
região. 

Grande parte do Par-
que Nacional de Kaziranga, 
que abriga o raro rinoce-
ronte de um chifre só e ou-
tras reservas de vida selva-
gem estão debaixo de água. 
Autoridades florestais afir-
maram que encontraram 
restos de pelo menos um 
rinoceronte que se afogou 
na inundação no parque. 

As fortes chuvas e inun-
dações ocorreram anual-
mente no Estado de Assam 
e em muitas regiões da Índia 
durante o período de mon-
ções, de junho a setembro.

FOTO: Solar Impulse

FOTO:  François Mori-Associated Press-Estadão Conteúdo
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A cidade de Gurjão 
promove mais uma 
edição do Bode na Rua
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Empresas não seguem a lei e 827 mil ficam emprego

Cotas para deficientes
Em todo o País, 6,2% 

da população brasileira pos-
sui pelo menos um tipo de 
deficiência, seja física, inte-
lectual, auditiva ou visual, 
de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) e 
do Ministério da Saúde. Para 
garantir a inserção desses 
milhões de brasileiros no 
mercado de trabalho, há 25 
anos, foi criada a Lei de Cotas 
(nº 8.213/91).

Segundo a legislação, 
se a empresa tem entre 100 
e 200 empregados, 2% das 
vagas devem ser garantidas 
a beneficiários reabilitados 
e pessoas com deficiência, 
habilitadas – a porcentagem 
varia de acordo com o nú-
mero de contratados, che-
gando a um máximo de 5% 
caso haja mais de 1.001 fun-
cionários.

Dados do Ministério do 
Trabalho e Previdência So-
cial (MTPS) indicam que, 
caso as empresas seguissem 
a lei, pelo menos 827 mil 
postos de trabalho estariam 
disponíveis para essas pes-
soas, mais de 7 milhões de 
cidadãos que se enquadram 
nas exigências da legislação. 
Entretanto, apenas 381.322 
vagas foram criadas. De 
acordo com a auditora fiscal 
Fernanda Cavalcanti, respon-

sável no Ministério do Traba-
lho pela fiscalização do cum-
primento da Lei de Cotas, 
muitas empresas acabam 
contratando as pessoas com 
deficiência apenas depois de 
multadas.

Elas alegam que não 
possuem vagas adequadas a 
esses trabalhadores, já que 
muitos deles possuem limi-
tações físicas ou intelectuais 
que dificultariam sua in-
clusão. “Mas é sempre bom 
lembrar que os postos de 
trabalho devem ser adapta-
dos às pessoas, com e sem 
deficiência, e não as pessoas 
devem se adaptar aos postos 
de trabalho”, pondera.

A PNS também mostra 
que as pessoas com pelo me-
nos uma deficiência, com renda 
mensal habitual de R$ 1.499, 
recebem 11,4% a menos do 
que as sem deficiência, com 
renda de R$ 1.693.

Potencial
O sorriso sempre aberto 

é a principal característica da 
atendente Kelly Elisangela 
Rodrigues de Sousa, 41 anos, 
que há 13 trabalha para uma 
rede de fast food em Brasília 
– o único emprego dela com 
carteira assinada. Seja lim-
pando e organizando as me-
sas, montando os lanches ou 
entregando os pedidos aos 
clientes, o bom humor está 

Foto: Julio Cavalheiro/Governo de Santa Catarina

Lei de Cotas garante a inserção de milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência no mercado de trabalho

sempre presente. “Gosto de 
fazer tudo. Adoro meu em-
prego”, destaca.

O gerente Anderson Ro-
cha garante que não é ape-
nas Kelly que sai ganhando. 
“Quando a gente trabalha 
com uma pessoa especial, o 
ambiente todo fica especial. 

Ela traz humanidade para 
o ambiente de trabalho.” A 
presidente da Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais do Distrito Federal 
(Apae-DF), Wilma Chaves 
Kraemer, entende que mui-
tas empresas não contratam 
pessoas com deficiência, por-

que desconhecem suas ca-
pacidades. Na opinião dela, 
a lei tem o mérito de, mais 
do que obrigar, mostrar aos 
empregadores as potenciali-
dades desses trabalhadores.

“Muitos empregadores 
acham que as pessoas com 
deficiência não vão dar conta 

do trabalho. Mas, depois, aca-
bam mudando de ideia e ven-
do o quanto isso é importan-
te para a empresa e também 
para o trabalhador, que se 
sente importante e se dedica 
ao máximo para correspon-
der às expectativas de quem 
o contratou”, analisa.

Peixe-zebra pode substituir 
rato como cobaia, diz a Ufla

Lei altera nome de vias que 
homenageiam regime militar

tEStES CIENtÍFICoS

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Lavras 
(Ufla) estudam a substitui-
ção do rato por peixe-zebra 
como cobaia em testes cientí-
ficos. Eles dizem que o animal 
aquático tem 71% dos genes 
semelhantes aos dos seres 
humanos. A semelhança do 
material genético seria mais 
importante que a dos roedo-
res, pois 85% dos genes do 
peixinho estão associados a 
causas de doenças no homem.

Na Ufla, os experimen-
tos começaram em 2010, 
havendo uma ala de peixes 
em seu Biotério Central. Atu-
almente, as pesquisas na ins-

tituição com o peixe buscam 
gerar novos conhecimentos 
sobre alterações hormonais, 
alcoolismo, agrotoxicologia e 
ecotoxicologia.

No caso do estudo sobre 
o alcoolismo, por exemplo, a 
doutoranda em Genética da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) Isadora 
Marques Paiva destacou sua 
importância. “Estima-se que 
em 2010, por exemplo, o uso 
de álcool foi responsável por 
mais de 2,5 milhões de mor-
tes em todo o mundo.”

Peixe-zebra
Também chamado ze-

brafish ou peixe paulistinha, 
o peixe-zebra é observado há 
mais de 30 anos no mundo 
todo e vem sendo estudado 
também no Brasil. Hoje, já 
são usados em alguns locais 
em pesquisas da área biomé-
dica e nos estudos comporta-
mentais, genéticos e toxico-
lógicos. Depois dos roedores, 
já são os modelos animais 
mais utilizados para pesqui-
sas experimentais.

O nome científico do 
peixe é Danio rerio e ele é de 
origem asiática, sendo o pri-
meiro a ter o genoma total-
mente sequenciado - foram 
26 mil genes codificados.

A Defensoria Pública de São 
Paulo lançou ontem uma cartilha 
que orienta as mulheres a se defen-
derem da violência sexual virtual, 
como a exposição na internet de 
fotos e vídeos íntimos feitos por ex
-parceiros, prática conhecida como 
revenge porn.

A cartilha, disponível no site da 
Defensoria Pública, também tra-
ta do sexting, caracterizado pelo 
envio de imagens sexuais para a 
mulher sem autorização dela, e do 
cyberstalking, a perseguição persis-
tente por meios virtuais.

“Muitas meninas que jogam jo-
gos eletrônicos acabam por sofrer 
ameaças, ofensas de gênero. Para 
elas poderem jogar, e os persona-
gens não serem mortos por todos 
os outros meninos, essas meninas 
tem de mandar fotos nuas”, exem-
plificou a defensora pública Ana 
Rita Souza Prata, coordenadora do 
Núcleo de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Mulher.

orientação
A cartilha inclui uma história 

em quadrinhos sobre uma jovem ví-
tima de pornografia de vingança: o 
ex-namorado compartilhou pela in-
ternet fotos dela nua. A defensoria 
destacou que, recentemente, uma 
história semelhante foi vivida uma 
moradora de Minas Gerais, que ob-
teve, em abril deste ano, decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado con-
denando o ex-namorado a indenizá
-la por danos morais em R$ 75 mil.

“A primeira coisa que a gente 
orienta é, em caso de isso aconte-

cer, a vítima nunca deve apagar o 
conteúdo. Ela deve tirar print [có-
pia da tela] de tudo, tanto mensa-
gem de texto ou eletrônica, ou pá-
ginas, publicações, salvar tudo isso. 
Procurar uma pessoa especializada, 
a defensoria e uma delegacia de 
polícia para fazer um boletim de 
ocorrência”, acrescentou Ana Rita 
Prata.

Provas
A cartilha “Você sabe o que é 

cyberbullying?” foi feita em par-
ceria com o coletivo MinasNerds 
e traz informações, dicas práticas, 
canais de denúncias, além de orien-
tações sobre como usar a internet 
com mais segurança.

“Coletar essas provas é muito 
importante para a gente instruir 
uma ação e pedir uma reparação 
de danos. A conduta da pessoa 
quando vê esse conteúdo ofensivo 
é apagar, porque ela fica com ver-
gonha. O ideal é não apagar antes 
de copiar esse conteúdo, e salvar 
em algum lugar seguro”, concluiu 
a defensora.

Cartilha orienta as mulheres 
contra violência sexual virtual

PERIGo NA INtERNEt

Camila Boehm
Repórter da Agência Brasil

A sanção de dois projetos 
de lei, na manhã dessa segun-
da-feira, mudará o nome de 
duas vias com símbolos do 
regime militar na capital pau-
lista. A iniciativa, do Programa 
Ruas de Memória, da Secreta-
ria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania (SMDHC), 
vai renomear o Elevado Costa 
e Silva – conhecido como Mi-
nhocão – e a Avenida Golbery 
do Couto e Silva.

O nome do Elevado Pre-
sidente Artur da Costa e Silva 
mudará para Elevado Presi-

dente João Goulart. Artur da 
Costa e Silva foi responsável 
pelo Ato Institucional nº 5, 
que suspendeu uma série de 
garantias institucionais, en-
quanto João Goulart era o pre-
sidente do País na época do 
golpe militar.

A outra renomeação vai 
transformar a Avenida Gene-
ral Golbery do Couto e Silva 
para Avenida Giuseppe Benito 
Pegoraro. Golbery foi braço 
direito do primeiro presiden-
te militar, Castelo Branco, e é 
apontado como um dos ideó-
logos do movimento político-
militar que resultou no golpe 
de 64. Já Pegoraro, foi um 

padre italiano que teve forte 
atuação na região do Grajaú. 
Ele fundou o Centro de Promo-
ção Social Bororé, que atende 
crianças e adolescentes caren-
tes no Jardim Lucélia e região 
e que hoje é reconhecido com 
referência em lazer, educação 
e bem-estar comunitário.

Foi assinado ainda um 
decreto que institucionaliza o 
Programa Ruas de Memória e 
garante o caráter permanente 
da iniciativa. Para propor alte-
ração de nomes, o programa 
prevê um processo de mobi-
lização na região específica 
para que o poder público pos-
sa ouvir a sociedade civil. 

A vítima nunca deve 
apagar o conteúdo. 
Ela deve tirar print 
de tudo e procurar 
as autoridades.
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Evento começa amanhã em Gurjão
17a EDIÇÃO DO BODE nA RuA 
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A cidade de Gurjão, no 
Cariri paraibano, promove 
a partir desta quinta-feira 
(28) a 17ª edição do Bode 
na Rua. O evento vai ofere-
cer, até domingo (31), diver-
sas atividades, como artesa-
nato, gastronomia e shows 
musicais para um público 
de cerca de 40 mil pessoas 
em cinco praças públicas da 
cidade. O Bode na Rua é con-
siderado pelos realizadores 
um dos maiores eventos de 
desenvolvimento da capri-
nocultura da Paraíba.

De acordo com o gestor 
do projeto Sertão Empre-
endedor do Sebrae Paraíba, 
João Bosco da Silva, o evento 
tem uma grande importân-
cia para a região. “O Bode 
na Rua é uma oportunidade 
de aprendizado das práticas 
corretas com as raças de ani-
mais comercializadas. A ge-
nética da caprinocultura do 
Cariri se sobressai às outras 
do Estado porque tem um 
acompanhamento constante 
de pesquisadores e das uni-
versidades. O Sebrae é tam-
bém uma dessas instituições 
parceiras”, falou.

O prefeito da cidade, 
Ronaldo Ramos, disse que o 
evento está tendo uma pro-
cura maior este ano, com 

Caprinovinocultura, shows, 
artesanato e gastronomia 
se inserem no programa 

Festival debate papel 
das mulheres negras

JMJ começa com 
oração na Polônia

Centrais se unem por 
direitos trabalhistas

Dois PMs acusados 
são presos no Rio 

Olimpíada de Saúde 
prorroga inscrições

A ocupação de parte da Ro-
doviária do Plano Piloto, no centro 
de Brasília, marcou no dia 25 o início 
do Festival Latinidades. Com balões, 
música e cerimônia religiosa, o even-
to celebrou também o Dia da Mulher 
Afro-Latino-Americana e Caribenha. 
A comunicação, com foco no marke-
ting, jornalismo e nas redes sociais, 
é o tema da nona edição do evento. 
Este ano, o festival vai destacar o 
protagonismo das mulheres negras 
e o enfrentamento ao racismo nesses 
meios. O Latinidades vai até dia 31 
deste mês e ocorre no Museu Nacio-
nal, na Esplanada dos Ministérios. A 
programação, disponível no site www.
afrolatinas.com.br.

Começou oficialmente nes-
sa terça-feira (26), em Cracóvia, 
na Polônia, a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), um dos maiores 
eventos internacionais promovidos 
pela Igreja Católica. O evento vai até 
domingo (31) e são esperados mais 
de 2 milhões de peregrinos dos cinco 
continentes. A jornada deste ano 
tem como tema Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque eles al-
cançarão misericórdia e homenageia 
o papa João Paulo II, idealizador do 
evento. A cerimônia oficial de aber-
tura foi a missa presidida pelo bispo 
diocesano, cardeal Stanislaw Dzi-
wisz, que foi secretário pessoal do 
papa João Paulo II por muitos anos.

Dirigentes das seis principais 
centrais sindicais do País se uniram 
nessa terça-feira (26), na capital 
paulista, para uma assembleia nacio-
nal em que foram debatidas estraté-
gias de garantia da manutenção de 
direitos trabalhistas. O ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse, 
no último dia 20, que o presidente 
interino Michel Temer vai encaminhar 
a reforma trabalhista ao Congres-
so Nacional até o fim deste ano e a 
flexibilização deve atingir a questão 
salarial e a jornada de trabalho.

A Polícia Militar (PM) prendeu 
administrativamente dois policiais mili-
tares suspeitos de terem sequestrado 
e extorquido o lutador neozelandês de 
jiu-jitsu Jason Lee. O crime aconteceu 
no último sábado (23), em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, quando 
o atleta retornava de uma competição 
em Resense, no sul do Estado. Os po-
liciais do Batalhão de Policiamento de 
Vias Expressas (BPVE) estão à dispo-
sição da Corregedoria Interna da PM. O 
caso está sendo apurado e se alguma 
conduta inadequada for comprovada, 
os policiais serão submetidos a proces-
so administrativo disciplinar e podem 
ser expulsos.

A proximidade da Olimpíada do 
Rio de Janeiro, que será realizada de 5 
a 21 de agosto, levou a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) a prorrogar até o 
dia 15 de agosto as inscrições para a 
8ª Olimpíada Brasileira de Saúde e 
Meio Ambiente (Obsma), que deve-
riam terminar na próxima sexta-feira 
(29). A informação foi dada ontem 
pela coordenadora-geral do projeto 
educativo, Cristina Araripe. As inscri-
ções podem ser feitas no endereço 
eletrônico www.olimpiada.fiocruz.br. 
O material físico deverá ser enviado 
pelos Correios. Até o dia 25, foram 
inscritos em torno de 300 trabalhos, 
envolvendo mais de 20 mil alunos e 
1,2 mil professores. 

170 baias reservadas. O 
ano passado o evento ocor-
reu com 160 animais para 
leilão e concurso leiteiro. 
“Desde o ano passado que 
estamos melhorando cons-
tantemente a estrutura do 
evento. Uma nova sinaliza-

ção que orienta os turistas 
para encontrar o evento, 
desde a entrada do Cari-
ri, na BR-230, na Praça do 
Meio do Mundo. As estradas 
que cortam o município fo-
ram novamente preparadas, 
as entradas estão prontas, 

recapeadas. A entrada da 
PB-175 está tranquila, com 
buracos tapados e todos os 
acessos de barro foram me-
lhorados”, elencou.

 Segundo o prefeito, as 
20 tendas para os empreen-
dedores venderem bebidas 

e comidas típicas da região 
continuam sendo distribuí-
das gratuitamente. Conforme 
Ronaldo, desde o ano pas-
sado, a festa é fechada, com 
seguranças, sendo proibida a 
entrada com garrafas ou co-
pos de vidro.

Cadeia produtiva de caprino e ovino será debatida no programa que se estende até domingo e deve receber 40 mil pessoas

Assim como outros ór-
gãos estaduais, o Programa 
de Artesanato da Paraíba 
está marcando presença na 
23ª edição da Multifeira Bra-
sil Mostra Brasil, que aconte-
ce no Centro de Convenções 
de João Pessoa até 31 de ju-
lho. A Feira, que conta com 
apoio do Governo do Estado, 
é mais uma oportunidade de 
visitantes conferirem o rico 
artesanato paraibano e um 
espaço que os artesãos têm 
para divulgar seu trabalho, 
ajudando no principal objeti-
vo do evento – comércio e di-
vulgação e produtos de todo 
o Brasil.

Oportunidade
“A Brasil Mostra Brasil 

é uma boa oportunidade de 
o Governo continuar dan-
do incentivo ao escoamento 
dos produtos feitos por nos-
sos artesãos, assim como 
é em nossos salões e feiras 
que desenvolvemos, mesmo 
numa menor proporção”, co-
mentou Lu Maia, gestora do 
Programa de Artesanato Pa-
raibano (PAP). Ela compara, 
por exemplo, a última edição 
do Salão de Artesanato da 
Paraíba, ocorrida em Cam-
pina Grande, quando foram 
selecionados, por meio de 
edital público, 307 artesãos. 

Esta quantidade envol-
ve, ao todo, cerca de três mil 
profissionais, considerando 
produtos feitos por associa-
ções, grupos, individuais e 
cooperativas – de todas as 
tipologias existentes no Es-
tado e abrangendo 80 mu-
nicípios paraibanos. Lu Maia 
conta que pela limitação do 
número de participantes 
para expor na Brasil Mostra 
Brasil (BMB) o PAP priorizou  

convidar os artesãos que 
não puderam comparecer à 
edição do Salão de Artesa-
nato em Campina Grande. 
Com isto, a Multifeira tem a 
participação de 55 artesãos 
do PAP diretamente bene-
ficiados e 504 envolvidos 
na produção. As tipologias 
encontradas no estande de 
135 metros quadrados, es-
pecialmente cedido ao PAP, 
são: algodão colorido, metal, 
fios, madeira, escama de pei-
xe, fibra, brinquedo, cimento, 
tecelagem, crochê, labirinto, 
bordado, couro e habilidades 
manuais para decoração e 
utensílios.

A gestora afirmou que 
as vendas dos artesãos estão 
indo bem e até o momento, 
seguem com 600 produtos 
comercializados e R$ 10 mil 
arrecadados. E a expectativa 
é positiva até o fim da Mostra. 

A Multifeira Brasil Mos-
tra Brasil segue até o próxi-
mo domingo (31), funcio-
nando das 15 às 23h, em uma 
extensão de quase 14 mil m² 
de área montada e mais de 
350 estandes. A expectativa 
dos organizadores é que pas-
sem pelo local cerca de 120 
mil pessoas.

Programa participa da 
Brasil Mostra Brasil

ARTESAnATO DA PARAÍBA

O Brasil possui 38 manifestações 
artísticas que foram consideradas 
pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan) como 
Patrimônio Imaterial ou Intangível. A 
classificação é destinada às expressões 
de vida e tradições que comunidades, 
grupos e indivíduos em todo o mun-
do recebem de seus ancestrais e re-
passam a seus descendentes.  Destas, 
cinco estão inscritas na Unesco como 
Patrimônio Imaterial da Humanidade. 
São saberes, celebrações e formas de 
expressões. 

Roda de Capoeira 
Originada durante a escravidão, 

a capoeira desenvolveu-se como rito 
social e de solidariedade entre os 
escravos. A estratégia para lidarem 
com o controle e a violência é uma 
manifestação cultural que reúne can-
to, toque dos instrumentos, dança, 
golpes, jogo, brincadeira, símbolos e 
rituais africanos. Na roda de capoei-
ra, os mestres, formados na tradição, 
transmitem o saber aos demais. Hoje, 
um dos símbolos da identidade bra-
sileira é praticado em mais de 160 
países.

Frevo
A expressão artística do Carna-

val de Recife é uma forma musical, 
coreográfica e poética enraizada em 
Pernambuco. O gênero musical urba-
no surgiu no final do século XIX, no 
Carnaval. As bandas militares e suas 
rivalidades, os escravos libertos, os 
capoeiristas, a nova classe operária e 
os novos espaços urbanos definiram a 
configuração do frevo caracterizado 
pelo jogo de braços e pernas e dan-
ça frenética. A manifestação artística 
desempenha importante papel na for-
mação da música brasileira.

Samba de Roda
No Recôncavo Baiano é uma ex-

pressão musical, coreográfica, poéti-
ca e festiva das mais importantes da 
cultura brasileira. Exerceu influência 
no samba carioca e, até hoje, é uma 
das referências do samba nacional. 
Está presente em toda a Bahia, prin-
cipalmente no Recôncavo, o entorno 
da Baía de Todos os Santos. A herança 
africana, que se mesclou à portuguesa, 
segue o calendário religioso (católico 
e do candomblé) ou apenas como di-
versão coletiva, pelo prazer de sambar.

Círio de nazaré
A celebração religiosa de Belém 

(PA) é considerada uma das maiores do 
mundo. O Círio tem como ponto alto a 
procissão da qual participam mais de 
dois milhões de pessoas. Instituído em 
1793, no segundo domingo de outu-
bro, o traslado da imagem percorre 
cinco quilômetros, da Catedral da Sé, 
na Cidade Velha, onde Belém nasceu, 
até a Praça do Santuário, no bairro de 
Nazaré. Os paraenses consideram a 
festa um grande momento anual de 
demonstração de devoção e solidarie-
dade, de reiteração de laços familiares 
e manifestação social e política.

Arte Kusiwa
A pintura corporal e arte gráfica 

dos povos indígenas Wajãpi, no Ama-
pá, sintetizam o modo particular de 
conhecer e agir sobre o universo. São 
48 aldeias onde vivem mais de mil ín-
dios. A arte está vinculada à organiza-
ção social, uso da terra e conhecimento 
tradicional. Os indígenas usam compo-
sições de padrões Kusiwa nas costas, 
na face e nos braços. A pintura é para 
todos os dias. E quando os adultos se 
pintam, os jovens aprendem a fazer 
composições de kusiwarã no corpo.

Unesco elege 5 atrações 
como patrimônio imaterial

MAnIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS BRASILEIRAS

FOTO: Reprodução/Internet

Algodão colorido, 
metal, fios, 
madeira, escama 
de peixe, 
brinquedo, couro, 
tecelagem são 
as tipologias 
em exposição
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Educação fiscal
Receita e Focco-PB oferecem cursos aos paraibanos

Os paraibanos já pode-
rão cursar, por meio de Ensi-
no a Distancia (EAD), temáti-
cas relacionadas à educação 
fiscal. A Escola de Admi-
nistração Tributária (Esat), 
órgão de ensino, pesquisa, 
extensão e de formação da 
Receita Estadual, em parce-
ria com o Fórum de Comba-
te à Corrupção (Focco-PB) 
abriram nessa terça-feira 
(26), as inscrições, de forma 
gratuita, de cinco cursos de 
Educação Fiscal promovidos 
pelo programa ‘Semeando 
Sementes da Cidadania’. 

Os cursos, que têm 
carga horária entre 10h e 
20h, são “Conhecendo os 
tributos”; “Entendendo o 
orçamento público”; “Direi-
tos e Deveres”; “ICMS –Sai-
ba mais” e a “Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
NFC-e”. Os interessados po-
derão realizar as inscrições 
no link https://www3.re-
ceita.pb.gov.br/portalesat/
cidadaniafiscal.php

Por ser um curso a dis-
tancia, não tem prazo para 
término. Contudo, o aluno 
deverá cumprir 60% das ati-
vidades a fim de obter o seu 
certificado.

Segundo a diretora da 
Escola de Administração Tri-
butária (Esat), Elaine Carva-
lho César, “a essência do Pro-
grama ‘Semeando Sementes 
da Cidadania’ é a parceria e 
o Focco é o nosso mais novo 
parceiro. O objetivo do pro-
grama é disseminar o conhe-
cimento sobre a educação 
fiscal de forma sistemática 
e acompanhada para instru-
mentalizar o cidadão e, as-
sim, capacitá-lo para um agir 
diferenciado transformando 
a realidade social a sua volta, 
pois o tributo que o cidadão 
paga financia as obras e os 
serviços públicos realizados 
pelo Estado em benefício da 
sociedade como educação, 
saúde e segurança”, apontou.

O que é o programa
O Programa de Educa-

ção Fiscal da Paraíba pro-
movido em parceria com o 
Focco terá como objetivo 
conscientizar os cidadãos 
paraibanos sobre a função 
socioeconômica dos tribu-
tos e de sua responsabilida-
de no controle da aplicação 
dos recursos públicos, por 
meio do exercício da cida-
dania, buscando a constru-
ção de uma sociedade mais 
justa. O Programa “Semean-
do Sementes da Cidadania” 
consiste num movimento 
educativo em prol da cida-
dania fiscal e, atuará em 
duas frentes para garantir 
o seu sucesso: formando 
parcerias e, ofertando um 
portifólio diversificado de 
cursos na modalidade EAD.

Pioneira na gestão es-
tadual em oferecer cursos 
em plataforma virtual a 
distância na esfera pública 
estadual, a Esat, órgão da 
Receita Estadual, vem am-
pliando as parcerias para a 
disseminação de cursos de 
educação fiscal produzido 
pela entidade.

  
DÚVIDAS 
Os interessados po-

dem tirar dúvidas entrar 
em contato com a geren-
te Operacional de educa-
ção Fiscal da Esat, Ciliana 
Nunes, nos telefones (83) 
3262.7873/3218.4960.

MPF recomenda 
veto a empregador

Palestra apresenta 
tendência do varejo 

BNDES é quem mais 
financia o campo

Supermercados : 
vendas têm alta

Contas externas 
apresenta déficit 

Os bancos públicos receberam 
recomendação do Ministério Público 
Federal para que vetem emprésti-
mos ou financiamentos a empre-
gadores flagrados e autuados por 
manterem trabalhadores ‘escravos’. 
A recomendação foi enviada ao Ban-
co do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e o Banco 
da Amazônia para que não concedam 
empréstimos ou financiamentos com 
recursos públicos ou subsidiados 
pelo Tesouro a empregadores flagra-
dos e autuados pela prática de sub-
missão de trabalhadores a condições 
análogas à escravidão.

Para apresentar aos empreen-
dedores da capital as principais ten-
dências do varejo mundial, o Sebrae 
Paraíba promove amanhã a palestra 
“Como manter seu negócio sustentá-
vel? Fique de olho nas tendências na 
NRF(National Retail Federation)”. A 
palestra será realizada no auditório 
do Centro de Educação Empreende-
dora do Sebrae Paraíba, na capital das 
19 às 21h. De acordo com a analista 
técnica, Niviane Gomes, a proposta 
é mostrar as tendências de venda e 
consumo, focadas no mercado brasi-
leiro, do Retail´s Big Show, considera-
do maior evento varejista do mundo.

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
destinou R$ 15 bilhões para o financia-
mento dos programas agropecuários 
do Governo Federal no ano agrícola 
2015/2016, encerrado em 30 de ju-
nho último. Esses valores são 18% su-
periores aos do Ano Safra anterior. Com 
isso, o Banco cumpriu integralmente o 
orçamento autorizado pelo Ministério 
da Fazenda para o conjunto de progra-
mas e linhas de crédito coordenados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e pela Secre-
taria Especial de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário. 

As vendas do setor de su-
permercados subiram 0,07% no 10 
semestre deste ano na comparação 
com o mesmo período do 2015. Se-
gundo o Índice Nacional de Vendas da 
Associação Brasileira de Supermer-
cdos (Abras), divulgado ontem, em 
junho houve queda em valores reais 
de 1,03%, na comparação com maio. 
Na comparação com junho do ano pas-
sado, porém, houve alta de 1,67%. 
De acordo com a Abras, em valores 
nominais, as vendas tiveram queda 
de 0,68% em relação ao mês anterior. 
Na comparação com junho do ano pas-
sado, houve aumento de 0,66% e, no 
acumulado do ano, alta de 9,74%.

Depois de dois meses se-
guidos de resultado positivo, as 
contas externas fecharam junho 
com déficit de US$ 2,479 bilhões, 
de acordo com dados do Banco 
Central (BC), divulgados ontem. 
No primeiro semestre, o déficit em 
transações correntes, que são as 
compras e as vendas de mercado-
rias e serviços e transferências de 
renda do País com outras nações, 
ficou em US$ 8,444 bilhões, bem 
menor que o resultado negativo de 
US$ 37,888 bilhões registrado em 
igual período de 2015.

A avicultura caipira está ga-
nhando mais adeptos e ampliando 
oportunidades. Nesta quinta-feira 
(28), cerca de 500 avicultores e inte-
ressados na atividade se encontra-
rão no 2º Seminário Paraibano de 
Avicultura Caipira. O evento ocor-
rerá no Ginásio Poliesportivo Mar-
celo Carvalho de Souza, na cidade 
de São Sebastião de Lagoa de Roça, 
no Brejo paraibano, onde há um nú-
cleo de produtores inovando para 
se manter ativo. 

O Seminário foi planejado para 
fortalecer a cadeia produtiva da avi-
cultura em todo o Estado. O Semi-
nário é realizado pela Cooperativa 
Paraibana de Avicultura e Agricul-
tura Familiar (Coopaf), do Sitio Tu-
ruathá, em São Sebastião de Lagoa 
de Roça. O Sebrae Paraíba apoia o 

evento e mantém a parceria através 
dos projetos Sertão Empreendedor 
e Desenvolvimento Territorial do 
Cariri.

O analista técnico e gestor do 
projeto Sertão Empreendedor do 
Sebrae Paraíba, João Bosco da Silva, 
disse que a iniciativa está gerando 
boas práticas e desencadeando no-
vos conhecimentos. “No Seminário, 
o produtor rural que cria aves já 
poderá optar por fazer parte desta 
economia, que tem método mais 
ecológico e sustentável de criação 
de aves. Neste sistema, as galinhas 
são criadas semi-confinadas, o que 
faz com que os ovos e a carne do 
animal tenham melhor qualidade”, 
explicou. Já a administradora da 
Coopaf, Kaellyne Aires, falou que 
o momento será de muito aprendi-

zado. O evento é uma realização da 
Coopaf, com patrocínio do Sebrae 
Paraíba, Governo Federal e Banco 
do Nordeste. A iniciativa gerou o 
apoio dos parceiros do Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop/PB), Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Prefeitura de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, projeto Cooperar 
e fábrica de rações InVivo.

Coopaf diz que existem atual-
mente 154 cooperados, que fatu-
ram cerca R$ 2 milhões/ano. Cada 
cooperado recebe mais que um sa-
lário mínimo mensal, podendo che-
gar a R$ 2 mil para os que têm maio-
res propriedades. Os galinheiros da 
Coopaf estão com oito mil galinhas 
atualmente, que geram cerca de 10 
mil ovos por mês. 

Produtores debatem os rumos da  
cadeia produtiva na região do Brejo 

AVICULTURA CAIPIRA

Um levantamento 
feito pela Serasa Ex-
perian – empresa de 
registro de dívidas de 
pessoas e empresas 
brasileiras – mostra que 
um número expressivo 
de consumidores que 
abriram o Cadastro Po-
sitivo saiu da lista de 
inadimplentes.

A pesquisa revela 
que, dos 3,087 milhões 
de consumidores regis-
trados no Cadastro Positi-
vo, 63,9% saíram da lista 
de devedores, mesmo 
apresentando alguma 
restrição ao crédito nos 
últimos dois anos. O estu-

do apontou, ainda, que a 
maioria dos cadastrados 
(61,8%) recebe até dois 
salários mínimos. Entre 
as pessoas que optaram 
pelo Cadastro 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%).

Os números são da 
base de dados Cadas-
tro Positivo, que existe 
desde 2013 e permite 
que lojas, por exemplo, 
chequem as contas para 
decidir se liberam crédi-
to ou não ao eventual 
cliente.  

Cerca de 64% saem 
da lista de devedores

CADASTRO POSITIVO

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

Três entre sete institui-
ções financeiras analisadas 
pela Fundação Procon-SP ele-
varam a taxa de cheque es-
pecial em julho. A taxa média 
foi de 13,46% ao mês (a.m.), 
superior a do mês anterior, 
que foi de 13,37% a.m., re-
presentando uma alta de 0,09 
ponto percentual.  As altas 
verificadas são no Banco do 
Brasil, que alterou de 12,40% 
para 12,61% a.m., o que signi-
fica uma variação positiva de 
1,69% em relação à taxa de 
junho de 2016. O Bradesco al-
terou de 12,89% para 12,99% 
ao mês, uma variação positiva 
de 0,78%. A Caixa Econômi-

ca Federal alterou de 12,59% 
para 12,88% ao mês, variação 
positiva de 2,30%. No caso de 
empréstimo pessoal, a taxa 
média ficou em 6,56% a.m., 
superior a do mês anterior que 
foi de 6,48%, representando 
alta de 0,08 ponto percentual. 
A única modificação nessa mo-
dalidade foi a do Banco Safra, 
que elevou de 5,40% a.m. para 
5,90%, acréscimo de 0,50 pon-
to percentual, uma variação 
positiva de 9,26% em relação 
à taxa de junho .

Segundo o Procon-SP, é im-
prescindível que o consumidor 
tenha um bom controle finan-
ceiro, evitando contrair dívidas, 
pois as taxas de juros estão em 
patamares elevadíssimos, como 
comprova a pesquisa.

Bancos elevam taxa de 
cheque especial em julho

PATAMARES ELEVADOS



Empresários José Farias, 
Alda Tereza Neiva Gouveia, 
Leonardo Galvão Ruffo, 
Zélia Mesquita, Rita An-
gela de Albuquerque Luna 
e Nair Morais, engenheiro 
Hélio Fernandes de Lima, 
ex-deputado Rodrigo 
Soares, advogado Manoel 
Batista Medeiros, execu-
tivo Mário Heitor Negócio, 
professoras Dadá Gadelha 
e Maria Lúcia Mangueira, 
músico Tadeu Mathias.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   A estimada jornalista 
Andréia Barros está toda prosa!
  Natural de Juiz de Fora- 
MG, mas atuando há vários anos 
em João Pessoa, vai receber no 
próximo dia 2 o título de cidadã 
pessoense proposto pelo então 
vereador e atual  deputado 
Raoni Mendes.

FOTOS: Dalva Rocha

Fórum

O GOVERNO 
do Estado, através 
da Secretaria de 
Educação, promove 
hoje e amanhã o I 
Fórum de Educação 
Profissional, que 
tem como tema 
“Currículo, Práticas 
Pedagógicas e Arti-
culação com o Setor 
Produtivo”.

O evento será 
realizado das 8h às 
17h no auditório da 
Escola Estadual Ci-
dadã Técnica Integral 
“Elenice Cavalcante 
Fideles” na cidade de 
Bayeux.

Amigas para sempre: Yolanda Fernandes, Dadá Gadelha que é a aniversariante de hoje, e Lígia Ferreira

   O secretário de Estado do Planejamento, Tárcio Pessoa, participa esta semana 
da missão técnica ao Reino Unido, dentro do projeto “Impulsionando PPPs em educação 
e mobilidade”. O projeto é patrocinado pela Embaixada Britânica e pela Fundação Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo.

Sempre bonita é a presença de Mikaela Lacerda Lima na Maison Blu´nelle

FOTOS: Goretti Zenaide

Almoço descontração no Appetito Trattoria: Almira e Adriane Mendes, Aleuda Ferraz, Roziane Coelho, 
Fátima Sousa, Palowa Arcoverde, Roberta Aquino, Auxiliadora Cardoso, Zilma Navarette, 
Lúcia Padilha e Céu Palmeira

70 anos de história
PARA comemorar os 70 anos de atividades, o Sesc 

lançou uma campanha digital, criada pela agência Binder, 
com ação no Instagram e um hotsite onde convida o público 
a contar sua relação com a entidade, por meio de imagens 
e histórias, que tem como mote “Boas histórias inspiram 
e transformam pessoas”.

Ao final, 140 fotos e 70 histórias selecionadas por 
uma curadoria formada por jornalistas e influenciadores 
digitais, serão publicadas num livro comemorativo à data.

   O Ministério da Cultura e o Banco do Brasil Seguridade estão trazendo o 
show “Cassia Eller - O Musical” para o Teatro Paulo Pontes nesta sexta-feira, sábado 
e domingo. Os ingressos a partir de R$ 25 (meia entrada) podem ser adquiridos na 
loja Skyler no  Manaíra Shopping ou no site www.ingressorapido.com.br.

   O Coro Infantil da Paraíba, administrado pela OSPB, da Funesc, está com 
inscrições abertas para as audições de novos coristas até o próximo dia 4, podendo se 
inscrever estudantes com idade entre 8 e 15 anos das redes pública e privada de ensino. 
A inscrição é gratuita e pode ser feita no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Momento feliz no Paço dos Leões de Hilda Farias, Cecéu e Antônio Barros, José Farias, que é o 
aniversariante de hoje e Genival Lacerda

Maratona
PARA orientar em-

preendedores da Paraíba 
no segmento da fabrica-
ção de calçados e con-
fecções, o Sebrae está 
promovendo a “Marato-
na Design Itinerante” de 
terça até esta quinta-
feira na cidade de Pa-
tos.  O evento, constan-
do de capacitação com a 
consultora Sara Manoela 
Ponne, da Associação 
Brasileira de Empresas 
de Componentes para 
Couro, Calçados e Arte-
fatos, também aconte-
cerá dias 1 e 2 de agos-
to em Catolé do Rocha, 
no Alto Sertão.

Zum Zum Zum
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Cinema brasileiro
O FILME “Aquarius”, dirigido pelo pernambucano Kleber 

Mendonça Filho,  com a atriz Sônia Braga, vai abrir no dia 
26 de agosto o 44o Festival de Cinema de Gramado. Com 
estreia nacional prevista para setembro, o longa disputou 
a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio, perdendo 
para o britânico “I, Daniel Blake”, de Ken Loach.

O Festival, que é o mais importante evento cinema-
tográfico do País, vai homenagear Sônia Braga, ícone do 
cinema brasileiro, com o Troféu Oscarito.  Outro nome 
de sucesso no cinema nacional, Tony Ramos, receberá o 
Troféu Cidade de Gramado.

“Idade não determina 
maturidade. Sorriso nem 
sempre é felicidade. Lágrima 
nem sempre é saudade”

“A maturidade soma 
experiências, requinte de 
sabedoria, conteúdo 
e elegância”

MICHEL TELLES JACQUELINE MEIRELLES

Nova faculdade

ESTÁ sendo 
instalada em João 
Pessoa a Faculdade de 
Teologia e Ciências - 
Fatec localizada na Av. 
Ruy Carneiro, no bairro 
de Tambaú.  A insti-
tuição vai atuar com 
o sistema EAD (edu-
cação à distância) e 
nesta fase inicial está 
oferecendo bolsas de 
50% aos 100 primeiros 
matriculados.

Festa das Neves
COMEÇA hoje e vai até o dia 5 de agosto a progra-

mação religiosa da 431a Festa das Neves, tendo como 
tema “Maria, Filha e Mãe da Misericórdia”.

A solenidade, conduzida por Dom Genival Saraiva 
de França, terá às 19h hasteamento dos pavilhões, 
seguida de celebração eucarística e novena na Ca-
tedral Basílica de N. S. das Neves, em noite dedicada 
aos Consagrados.

Cely Furtado, Lúcia Bezerra e Alda Gouveia que hoje aniversaria

80 anos
SERÁ no dia 31 

de agosto nos sa-
lões do Sonho Doce 
a comemoração dos 
bem vividos 80 anos 
da estimada Antonieta 
Macedo. Ela vai reunir 
amigas leais e familiares 
para festejar a data 
em grande estilo.
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Kaio faz aclimatação 
em São Paulo antes de 
estreia nas Olimpíadas

Apesar da boa campanha 
na Copa do Brasil e no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C, o Botafogo continua con-
tratando e dispensando joga-
dores. Como A União havia 
adiantado, com exclusivida-
de, no último sábado, o Belo 
começa a atender as reivin-
dicações do treinador Itamar 
Schulle, para reforçar ainda 
mais o elenco. A última con-
tratação é o lateral esquerdo 
David Luis, de 21 anos. Ele já 
foi apresentado ontem, no CT 
da Maravilha do Contorno. 
David veio do São José do Rio 
Grande Sul, onde teve uma 
boa atuação no Campeonato 
Gaúcho. O treinador ainda 
quer um meia e dois atacan-
tes para fechar o elenco.

Enquanto uns chegam, 
outros saem. Na semana pas-
sada, o Botafogo dispensou 
os atacantes Pingo e Mário 
Lucas. O primeiro foi para o 
Confiança-SE, e até já estreou 
no último domingo pelo clube 
sergipano. O segundo aguar-
da uma posição do Nacional 
de Patos, para disputar a Se-
gunda Divisão do Campeona-
to Paraibano.

Ontem, o elenco se rea-
presentou, e deu início aos 
treinos para o jogo do pró-
ximo domingo, diante do 
Cuiabá, na Arena Pantanal, 
na capital do Mato Grosso. 
O adversário é o lanterna do 
grupo, com apenas 9 pontos. 
Em dez jogos disputados, só 
conseguiu uma vitória, e na 
última rodada, perdeu para o 
Remo, por 2 a 0.

Para esta partida, o téc-
nico Itamar Schulle terá dois 

David Luis é o novo reforço 
para a lateral do Botafogo-PB

VINDO DO RIO GRANDE DO SUL

desfalques importantes. O 
zagueiro Plínio foi expulso 
contra o Salgueiro, e terá de 
cumprir suspensão. Já o meia 
atacante Marcinho levou o 
terceiro cartão amarelo e, 
também, vai cumprir suspen-
são. Sobre os desfalques, o 
técnico lamentou, mas disse 
que o elenco do Botafogo hoje 
é forte e quem entrar vai dar 
conta do recado.

“Vamos decidir com cal-
ma. Nós temos bons jogadores 
para escolher. Para o lugar do 
Plínio, nós temos o André Pau-
lino e o Nildo. Para o lugar de 
Marcinho nós temos o Assis, 
ou mesmo o Sapé, que tam-
bém pode fazer aquela fun-

ção. Vamos esperar os treinos 
da semana, para ver como se 
comportam os jogadores, para 
depois definir”, disse Itamar.

Sobre o jogo contra o 
Cuiabá, Schulle espera uma 
partida difícil, apesar da pés-
sima campanha do adversá-
rio. “O Cuiabá é uma grande 
equipe.  Apesar de não está 
fazendo uma boa campanha, 
trocou de técnico e trouxe 
três reforços, alguns eu co-
nheço, porque trabalhei com 
eles, então não teremos vida 
fácil lá. Vamos para pontuar. 
Se vier um ponto, bom, se vier 
os três, melhor ainda. O im-
portante é pontuar”, afirmou 
Itamar.

O Auto Esporte vem se tornando a 
grande sensação do Campeonato Paraiba-
no Sub-19, competição seletiva para a Copa 
São Paulo de Futebol Junior. O Clube do 
Povo mantém 100% de aproveitamento, 
até o momento, com quatro vitórias em 
quatro jogos. O clube lidera o grupo do Li-
toral com 12 pontos. No próximo sábado, o 
Alvirrubro terá pela frente o maior rival, o 
Botafogo, concorrente direto pelo título. O 
jogo será às 16h, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa.

Para o técnico do Auto Esporte, Rob-
son Ferreira, não há motivos para excesso 
de otimismo. Ele disse que a competição 
está apenas começando. “Tivemos um bom 
começo, mas temos que ter os pés no chão, 
porque ainda teremos muitos jogos pela 
frente. Não há segredo para o nosso suces-
so. Nosso grupo tem jogadores amadureci-
dos, que já participaram do profissional, e 
têm um apoio fundamental da família”.

Um exemplo de jogador experiente no 
elenco é o atacante Jailson, um dos desta-
ques da equipe. Ele participou da campa-
nha do time profissional no Campeonato 

Paraibano deste ano. “Amadureci bastante 
jogando no profissional, e hoje eu passo 
muita coisa para meus amigos. O segredo 
é ralar muito, firme com os pés no chão, 
e se dedicar muito, que as oportunidades 
aparecem. Só se vence assim no futebol, e 
graças a Deus, estou subindo de produção 
e ajudando meus companheiros sempre. 
Acho que o Auto Esporte tem condições de 
brigar pelo título. Mas ainda tem muita coi-
sa pela frente, para a gente chegar lá. Não 
ganhamos ainda nada”, disse o jogador.

Rodada
O campeonato prossegue hoje com 

cinco jogos. Pela chave do Litoral, jogam 
Spartax x Botafogo, às 16h30, na Vila Olím-
pica Ivan Thomaz, em João Pessoa. Pela 
chave do Agreste, se enfrentam Treze x 
Queimadense, às 15h, no Estádio Presiden-
te Vargas, em Campina Grande. E às 20h, 
no Amigão, se enfrentam Serrano x Luce-
na. Pelo grupo do Sertão, jogam Nacional 
de Pombal x Nacional de Patos, às 15h15, 
no Estádio Pereirão, em Pombal. Em Patos, 
jogam Sabugy x Sousa, às 20h.

Auto Esporte é a sensação do 
Campeonato Estadual Sub-19

SELETIVA COPA SÃO PAULO

Mais da metade dos clubes que 
estão inscritos, e já integram a tabela 
do Campeonato Paraibano de Futebol 
da Segunda Divisão 2016, correm risco 
de não participarem da competição e, 
ainda, serem excluídos do Estadual de 
2017. É que eles ainda não apresenta-
ram os documentos que comprovam 
estarem em dia com as obrigações fis-
cais, juntos aos órgãos federais, como 
exige a lei do Profut. 

Em documento divulgado ontem 
pela Federação Paraibana de Futebol, 
assinado pelo presidente Amadeu Ro-
drigues Júnior, a entidade reitera que 
o prazo para provar que os clubes não 
estão inadimplentes, termina na próxi-
ma segunda-feira.

A Assessoria da FPF confirmou 
ontem que, até o momento, apenas 
quatro clubes tinham apresentado 
as certidões negativas de débitos. 
São eles o Internacional, o Lucena, 
Nacional de Pombal e Sport Campi-
na. A assessoria informou ainda, que 
outros clubes estão se movimentan-
do e indo a Receita Federal e a Caixa 
Econômica Federal, para conseguir 
as certidões necessárias. “Quem não 
conseguir, fica de fora, está no regu-
lamento”, disse o assessor Geraldo 
Varela. 

Conforme a tabela de jogos pre-
viamente divulgada pela entidade, as 
disputas estão programadas para se-
rem iniciadas no dia 21 de agosto com 
o Internacional x Spartax, Miramar x 
Femar, Sport Campina x Lucena, Na-
cional de Patos x Sabugy e Nacional de 
Pombal x Cruzeiro.

As equipes que até o momento 
não apresentaram as certidões são 
Spartax, Miramar, Femar, Nacional de 
Patos, Cruzeiro e Serrano.

Maior parte dos clubes 
não comprovou estar em 
dia com obrigações fiscais

SEgundA diviSão

Paraibano 2016 
deverá ter apenas 
quatro equipes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Presidente da FPF 
justifica que não está 

para brincadeira e quer 
cumprimento da lei

Lateral esquerdo já se apresentou e treinou entre os titulares

Em quatro jogos, foram quatro vitórias da equipe do Auto Esporte no Paraibano 

FOTOS: Reprodução/internet



Usain Bolt é um dos atletas 
mais esperados nos Jogos
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Comissão jamaicana faz 
mistério sobre a chegada 
do velocista ao Brasil

O Serviço Social da Indústria (Sesi), no Bairro da Prata, 
em Campina Grande, está inscrevendo equipes interes-
sadas em disputar a Copa Futsal Sub-9 e Sub-11, cujas 
disputas estão programadas para o período entre 20 e 
27 do mês de agosto. Cada escolinha poderá inscrever 
até 15 jogadores e, o tempo de jogo, já determinado 
pela organização, é de dois períodos de 15 minutos.
O Sesi informa que haverá premiação com troféus e 
medalhas primeiro e segundo lugares, além do melhor 
goleiro e artilheiro da competição. Estão abertas tam-
bém as inscrições para as categorias Sub-13 e Sub-15.

Futsal no Sesi-CG

Os gastos exorbitantes 
com os Jogos Olímpicos

Dinheiro que deveria ser investido em saúde, edu-
cação, segurança e outros benefícios para a popula-
ção brasileira. É desta forma que a população do País 
está vendo o valor exorbitante que está sendo gasto 
com os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. 
As Olímpíadas vai custar pelo menos R$ 36,7 bilhões. 
O valor já foi oficializado e divulgado no “orçamen-
to de legado” do evento. Esse orçamento contém 
a lista de obras de metrô, de linhas de ônibus, meio 
ambiente e melhorias na infraestrutura do Rio para 
os Jogos.

Só essas obras vão custar R$ 24,1 bilhões. Disso, 
57% será pago com dinheiro público e 43%, com re-
cursos privados. Serão 27 projetos, segundo o presi-
dente da APO (Autoridade Pública Olímpica), general 
Fernando Azevedo e Silva. Até hoje, 24 deles já têm 
custo definido. Três ainda serão licitados.

Também compõe o orçamento geral da Rio-2016 
o custo da construção dos centros esportivos ne-
cessários para a Olimpíada e alguns projetos essen-
ciais para o evento. Esses projetos foram listados na 
Matriz de Responsabilidades apresentada em janeiro. 
Eles estão orçados atualmente em R$ 5,6 bilhões. 
Além disso, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpi-
cos Rio-2016 vai gastar R$ 7 bilhões com a Olimpíada.

Vale lembrar que todo o investimento necessário 
para a realização da Copa do Mundo de 2014 é de R$ 
25,6 bilhões, segundo o Ministério do Esporte. Esse 
valor leva em conta todas as obras em estádios do 
Mundial, mais todos os projetos de legado relaciona-
dos ao torneio de futebol. A Olimpíada do Rio, por-
tanto, já custa 43% a mais que a Copa.

Os gastos com os Jogos Olímpicos no Brasil são 
exorbitantes em comparados com outros eventos 
realizados no planeta em épocas passadas.

O goleiro botafoguense Michel 
Alves tem reclamado muito da 
iluminação dos refletores do 
Estádio Almeidão. Segundo ele, 
o reflexo tem prejudicado mui-
to sua visão quando das bolas 
altas. A esposa Shirley também 
confirmou o problema.

Reflexo

Palco das principais conquistas do futebol de Campina Grande 
e da Paraíba por mais de 40 anos, o Estádio Amigão vai abrir 
suas portas para uma nova modalidade no próximo mês. Pela 
primeira vez na história, a praça esportiva vai receber jogos de 
futebol americano, especificamente do Tropa Campina UEPB, 
que está disputando a Liga Nacional da modalidade. A equipe 
estreou bem, fora de casa, na competição de acesso à Princi-
pal Divisão do futebol americano no País, escolheu o Amigão 
para ser a sua casa no próximo dia 13 de agosto.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Outros três jogadores devem 
desembarcar nos próximos dias 
no CT do Botafogo-PB. Itamar 
Shulle já pediu a diretoria do 
clube mais um meia avançado 
e outros dois atacantes. Ele 
diz que time ainda não está 
essencial para chegar lá!

Reforços

Futebol Americano no Amigão

Estrela dos Jogos 
Olímpicos, Usain Bolt é um 
dos atletas mais aguarda-
dos na Rio 2016. Mas, por 
enquanto, a data que o as-
tro vem ao Brasil ainda é 
um mistério. O gerente da 
equipe de atletismo da Ja-
maica, Ludlow Watts, pre-
feriu não revelar a chegada 
e comentou apenas sobre a 
esperança de medalhas do 
País nos Jogos Olímpicos. 

“Resolvemos antecipar 
a nossa vinda, mas o Usain 
Bolt vem depois, não pos-
so dizer quando. Só posso 
dizer é que não será hoje. 
Estamos muito animados 
para os Jogos Olímpicos. A 
expectativa é muito boa em 
relação ao nosso time para 
esta competição. Temos 
muitos atletas que pode-
mos dizer que são desta-
ques e que vão representar 
muito bem a Jamaica na 
Olimpíada.

Apesar de ter uma 
equipe de peso, o jamaica-
no não nega que a grande 
estrela da seleção é o mul-
ticampeão olímpico Usain 
Bolt. Watts conta que o 
nome do velocista é lem-
brado pelos quatro cantos 
do mundo. 

“Por toda parte do 

mundo todos querem sa-
ber sobre Usain Bolt. Com 
certeza ele é uma inspi-
ração para as pessoas e é 
uma inspiração para toda 
a nação jamaicana. Muita 
gente já me pergunta so-
bre ele. Acredito que Bolt 

vai se superar cada vez 
mais”, prevê. 

No Rio, Bolt vai com-
petir na Pista de Atletis-
mo do Estádio Engenhão, 
situado no bairro de En-
genho de Dentro. As pro-
vas de atletismo começam 

no dia 12 de agosto, já a 
primeira final será dois 
dias depois, quando Bolt 
buscará o histórico tri-
campeonato olímpico dos 
100m. Ele também tenta o 
tri nos 200m e no reveza-
mento 4x100m.

O superatleta ainda não desembarcou no Brasil, no entanto chegada já atrai comunidade mundial

Torneios são destaques em Cabo Frio-RJ
Um dos esportes mais 

procurados nos Jogos Olím-
picos está vivendo uma ma-
ratona de partidas nesta 
semana, em Cabo Frio (RJ). 
Após o sucesso de 2015, o 
vôlei de praia volta à cidade 
da Região dos Lagos com dois 
torneios seguidos, ambos 
com entrada gratuita. Desde 
ontem, com encerramento 
programado para amanhã, 
ocorre o Circuito Banco do 
Brasil Sub-23. Já a partir da 
próxima sexta-feira até o  do-
mingo, acontece o Circuito 
Banco do Brasil Challenger.

Em 2015, a etapa do 
Challenger em Cabo Frio con-
tou com arena lotada nos três 

dias de competição e viu Eli-
ze Maia/Duda e Léo Vieira/
Luciano serem campeões. As 
disputas acontecem na arena 
montada na Praia do Forte, 
em frente à Praça das Águas. 
Além da entrada gratuita, o 
torneio tem a presença de 
atletas que já disputaram 
Jogos Olímpicos, campeões 
mundiais e distribuição de 
camisetas e brindes.

Esta é a última etapa da 
temporada 2016 do Challen-
ger, que já passou por João 
Pessoa (PB), Jaboatão (PE) e 
Aracaju (SE). O time vence-
dor de cada parada soma 400 
pontos no ranking, além de 
receber uma premiação de 

R$ 13 mil. Ao final das quatro 
paradas, as duplas que so-
mam mais pontos são eleitas 
campeãs gerais da tempora-
da.

Nas duas primeiras eta-
pas da temporada, dobradi-
nha de Thiago/George (SC/
PB), no naipe masculino, e 
títulos para Neide/Rebec-
ca (AL/CE) em João Pessoa 
(PB), e para Andrezza/Vivian 
(AM/PA) em Jaboatão (PE). 
Já em Aracaju (SE), ouro para 
Léo Gomes/Ferramenta (RJ) 
e novamente para Andrezza/
Vivian.

As 10 melhores duplas 
do ranking de entradas en-
tram direto na fase de grupos, 

assim como outros dois ti-
mes convidados. Outros qua-
tro times garantem presença 
no torneio através da disputa 
do qualificatório, no primeiro 
dia (sexta-feira), em partidas 
eliminatórias diretas.

Os 16 times finais são di-
vididos em quatro grupos de 
quatro equipes e duelam pela 
primeira fase, no segundo dia 
de competições (sábado). 
Os primeiros de cada chave 
avançam direto às quartas de 
final, enquanto os segundos e 
terceiros disputam a repes-
cagem (oitavas de final). O 
terceiro e último dia (domin-
go) tem a disputa das semifi-
nais, bronze e finais.

VÔLEI DE PRAIA

Circuito teve início ontem e a previsão é que até o final das disputas, no domingo, uma multidão prestigie o desempenho das duplas

Foto:S Divulgação



Sai hoje campeão da Libertadores
NA COLÔMBIA
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Decisão entre os times 
da Colômbia e do Equador 
terá início às 21h45

O campeão da Copa Li-
bertadores 2016 será co-
nhecido hoje à noite. Atléti-
co Nacional, da Colômbia e 
Independente Del Valle, do 
Equador, voltam a se enfren-
tar na segunda e decisiva 
partida, às 21h45 (horário 
de Brasília), na Colômbia. 
No primeiro jogo, na semana 
passada, empate de 1 a 1 no 
Equador. A competição teve 
a presença de cinco clubes 
brasileiros (Atlético-MG, São 
Paulo, Corinthians, Grêmio 
e Palmeiras), que não logra-
ram êxito.

Na partida de hoje, a 
vantagem de jogar por um 
empate sem gols é do time 
da casa (Atlético Nacional), 
mesmo assim, a equipe vai 

precavida para a decisão 
por saber que o adversário, 
no torneio, foi a  sensação, 
sendo considerado a maior 
zebra da Copa Libertado-
res, haja vista que eliminou 
grandes equipes do cenário 
esportivo americano, dentre 
eles o Boca Juniors da Ar-
gentina.

Já o time colombiano 
(Atlético Nacional), chegou 
a decisão 21 anos depois. 
Com um futebol eficiente e 
vistoso, o Atlético Nacional 
teve ao longo do torneio um 
aproveitamento de 72% fora 
de casa. O empate na partida 
de ida foi considerado bom 
pelos dirigentes, comissão 
técnica e jogadores que, 
para ficar com o título, bas-
ta apenas fazer o dever de 
casa, vencendo o adversário 
ou até empatando sem gols. 
Novo placar de 1 a 1 leva 
para a cobrança de pênaltis.

O Cruzeiro anunciou 
a contratação do técnico 
Mano Menezes. A divulga-
ção foi feita no site oficial do 
clube na manhã de ontem. 
O treinador também confir-
mou, em post na conta que 
tem no Twitter. 

“Alô, torcida cruzeiren-
se! Estou chegando! Que 
honra poder vestir o manto 
celeste do Cruzeiro outra 
vez!”, escreveu Mano, no 
Twitter.

O tempo de contrato 
não foi informado - mas 
especula-se que tenha du-
ração até dezembro do 
ano que vem - mesmo tem-
po que ele tinha assinado 
quando veio para o clube, 
no ano passado, e que foi 
quebrado com a ida dele 
para a China. De acordo com 
informações da assessoria 
de imprensa do Cruzeiro, 
Mano já deve comandar um 
treino nesta quarta-feira.

As negociações foram 
rápidas. Mano Menezes, que 
está fora do Brasil, em fé-
rias, recebeu um telefonema 
do vice-presidente de fute-
bol do clube mineiro, Bruno 
Vicintin, convidando-o para 

retornar. O treinador pro-
meteu uma resposta rápida. 
E na manhã dessa terça-fei-
ra foi anunciado como subs-
tituto do português Paulo 
Bento.

Mano Menezes che-
gou ao Cruzeiro em setem-
bro do ano passado, com o 
time na 16ª colocação do 
Campeonato Brasileiro. O 
treinador gaúcho dirigiu o 
time em 16 partidas. Foram 
oito vitórias, seis empates e 
duas derrotas. Mano fez o 
time jogar, e o que parecia 
um pesadelo chegou perto 
de um sonho, já que até a 
penúltima rodada o Cru-
zeiro brigou por vaga na 
Libertadores.

A saída de Mano para o 
Shandong Luneng, da Chi-
na, foi exclusivamente por 
motivos financeiros, já que 
um salário na casa dos R$ 2 
milhões mensais é fora da 
realidade brasileira. Com 
uma espécie de dívida de 
gratidão com o Cruzeiro, 
não será surpresa se Mano 
Menezes voltar, já que tem 
bom relacionamento com a 
diretoria e os jogadores e é 
muito querido pela torcida.

Mano Menezes volta a 
comandar o Cruzeiro

OFICIAL

Treinador chega na esperança de evitar queda do Cruzeiro-MG

O Flamengo confirmou o 
favoritismo e venceu o Amé-
rica-MG, por 2 a 1, na noite da 
última segunda-feira, no Es-
tádio Kleber Andrade, em Ca-
riacica, no Espírito Santo. Os 
gols rubro-negros foram mar-
cados por Guerrero e Alan 
Patrick, de pênalti. O Coelho 
descontou com Juninho.

O Rubro-Negro saiu com 
o resultado positivo, se rea-
proximou do G4 do Campeo-
nato Brasileiro, agora com 27 
pontos, mas deu um susto na 
sua torcida depois de estar 
vencendo por dois gols de 
vantagem. O Coelho pressio-
nou em busca do empate na 
reta final do jogo, mas não 
conseguiu e se manteve na 

lanterna nesta décima sexta 
rodada, cada vez mais próxi-
mo do iminente rebaixamen-
to.

O Flamengo ficou muito 
sonolento em campo, o que 
incomodou parte da torci-
da presente no Kleber An-
drade. Já o América-MG se 
posicionava todo atrás da 
linha da bola, muito recua-
do. Extremamente limitado 
tecnicamente, o time minei-
ro pouco se assanhou e nem 
sequer conseguia armar 
bons contra-ataques.

O Rubro-Negro sofria 
para chegar pelas linhas de 
fundo, já que jogou com dois 
laterais reservas: Pará e Chi-
quinho. Alan Patrick e Man-

cuello não se entendiam na 
criação de jogadas. No ata-
que, Guerrero lutava sempre 
marcado por dois zagueiros 
ao mesmo tempo.  

Os cariocas acordaram na 
reta final do primeiro tempo 
e finalizaram algumas vezes 
com perigo. No entanto, o Coe-
lho conseguiu segurar o em-
pate sem gols até o intervalo.

Nos braços da torcida, o 
Flamengo voltou empolgado 
para o segundo tempo e logo 
partiu para o ataque. Pará 
mudou de postura e passou 
a apoiar cada vez mais. Após 
bom cruzamento do camisa 
21, Guerrero aproveitou e 
abriu o placar aos dez minu-
tos do segundo tempo. A ga-

lera soltou o esperado grito 
de gol e inflamou a equipe 
carioca.

Três minutos depois, 
Mancuello tentou toque de 
calcanhar para a área, e o ár-
bitro assinalou pênalti. Alan 
Patrick cobrou com categoria 
e ampliou a vantagem para 2 
a 0.

O jogo parecia definido, 
mas o América-MG descon-
tou com Juninho, aos 31 mi-
nutos. O gol animou o Coelho, 
que foi em busca do empate 
e pressionou o Flamengo 
nos minutos finais. Contudo, 
não houve outra alteração no 
placar. Com muito suor, o Ru-
bro-Negro conquistou os três 
pontos.

Fla dá susto, mas vence o América-MG
SÉRIE A

Seis jogos decisivos vão mo-
vimentar hoje a Copa do Brasil 
de 2016. Isto quer dizer que seis 
novas equipes garantirão vagas 
para a próxima fase do torneio 
(oitavas de final), que já tem nove 
clubes classificados. Amanhã vão 
se enfrentar Fortaleza x América, 
na briga por mais uma vaga. De-
pois desses jogos, a CBF fará sor-
teio dos próximos jogos, já com a 
inclusão do Palmeiras, São Paulo, 
Grêmio, Internacional e Corin-
thians, que representaram o País 
na Copa Libertadores das Améri-
cas 2016.

Na rodada de hoje pela Copa 
do Brasil, destaques para os times 

cariocas Botafogo e também o 
Fluminense. O primeiro joga em 
casa diante do Bragantino, en-
quanto que o Tricolor vai até o Rio 
Grande do Sul para enfrentar o 
Ypiranga. Demais confrontos são 
entre Paysandu x Juventude, Cha-
pecoense x Atlético-PR, Santos x 
Gama e Ponte Preta x Figueirense.

Para o compromisso diante do 
Bragantino-SP, o Botafogo parece 
está muito confiante. A proximi-
dade com a zona de rebaixamen-
to impede que o Alvinegro (14º 
colocado e a um ponto do Z-4) 
se desligue do Campeonato Bra-
sileiro. Por isso, o técnico Ricardo 
Gomes mandará a campo um time 

reserva. O descanso dos titulares 
visa ao clássico com o Flamengo, 
no próximo sábado, na inaugura-
ção da Arena Botafogo, na Ilha do 
Governador.

Da equipe que empatou em 
0 a 0 com o Coritiba, no domingo 
passado, apenas o goleiro Sidão 
deverá começar jogando. A es-
tratégia do treinador garantirá a 
atletas pouco utilizados mais uma 
chance para mostrar serviço. Além 
disso, permitirá a Joel Carli dispu-
tar uma partida depois de quase 
dois meses. O zagueiro argentino 
está finalmente recuperado de 
uma lesão muscular na coxa es-
querda.

Seis jogos pela Copa do Brasil
DECISIVOS

Jogos de hoje

Copa do Brasil
19h30
Paysandu x Juventude 
Chapecoense x Atlético-PR 
Ponte Preta x Figueirense 
Botafogo x Bragantino

21h45
Santos x Gama 
Ypiranga-RS x Fluminense

Amistosos 
20h30
Real Madrid x PSG
22h00
Bayern de Munique x Milan

Libertadores
21h45 - Atlético Nacional x Independiente del Valle

O Botafogo-RJ vai enfrentar o Bragantino-SP no jogo de volta

Na primeira 
partida, no 
Equador, as 
equipes ficaram no 
empate de 1 a 1

Foto:S Divulgação
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Paraibano e outros 
32 atletas finalizam 
atividades para disputas

Kaio treina no Centro Paralímpico
ACLIMATAÇÃO

O nadador paraibano 
Kaio Márcio, que busca a tão 
sonhada medalha olímpica 
em sua quarta competição 
na história do maior evento 
esportivo do planeta, está 
desde a última segunda-fei-
ra no Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo, em período 
de aclimatação juntamente 
com demais integrantes da 
seleção nacional, em busca 
da melhor preparação para 
os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Kaio Márcio e outros 
32 nadadores brasileiros (O 
Brasil tem a maior delegação 
olímpica brasileira na histó-
ria dos Jogos) contam com 
dois períodos de treino nas 
piscinas do CT Paralímpico, 
além de outras atividades 
fora d’água, acompanhados 
de perto pela maior delega-
ção multidisciplinar que a 
equipe já contou. A aclimata-
ção segue em São Paulo até o 
próximo dia 2.

Uma das novidades des-
ta aclimatação é a interação 
com a equipe do Instituto do 
Sono, com a intensificação 
do trabalho voltado para 
a melhor performance da 
equipe. Isto porque, os ho-

Foto:S Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

rários das provas olímpicas 
da Natação - eliminatórias 
às 13h e finais com início às 

22h - é inédito na modalida-
de.  Recém-inaugurado, o CT 
Paralímpico, casa da Sele-

ção Brasileira nos próximos 
nove dias, conta com uma 
piscina olímpica, uma de 25 

metros, área de aquecimen-
to, arquibancada e toda a es-
trutura ideal para a prática 

da modalidade. Os atletas 
ainda contam com estrutura 
de academia. 

A principal atleta de 
corrida de ruas da Paraíba 
continua fazendo histórias, 
quebrando recordes e ga-
rantindo lugares no pódio, 
em competições no esta-
do e outros centros do ce-
nário esportivo nacional. 
Mary Emannuelle (a Bran-
quinha), no último final 
de semana, conseguiu três 
pódios, sendo dois títulos 
de campeã e outro de vice-
campeã.

A trajetória dela teve 
início no Campeonato Pa-
raibano Caixa de Atletismo 
Adulto, no último sábado, 
quando venceu as provas 
de 5 e 10km, com larga van-
tagem sobre suas concor-

rentes. A competição valeu 
pontos para o ranking pa-
raibano. Já no dia seguinte 
(domingo), a campinense foi 
até a cidade de Caicó, inte-
rior do Rio Grande do Norte, 
quando, nos 10 mil metros, 
cruzou a linha de chegada 
na segunda posição. 

“Quero agradecer a 
Deus por mim dar um fi-
nal de semana abençoado. 
Participei do Campeonato 
Paraibano Adulto, na UFPB 
de Joao Pessoa e ganhei 
duas provas: 3 mil metros 
com obstáculos e os 5 mil 
metros. No domingo, par-
ticipei da Corrida de Caicó,  
de 10km e fui 2º lugar. Obri-
gado meu Deus, e também a 

todos que torcem por mim”, 
postou a atleta nas redes 
sociais.

Em Caicó-RN, a corrida, 
em sua 20ª edição, foi a de 
Sant’Ana, que marcou o pri-
meiro domingo da Festa da 
padroeira do município em 
2016. O evento reuniu mais 
de 600 atletas. Uma novida-
de na edição deste ano foi 
que além da largada e chega-
da, aconteceram no mesmo 
local, ou seja na Ilha de San-
tana, ou sejam, as disputas 
ocorreram em um circuito 
totalmente urbano entre o 
Centro e os bairros da Zona 
Norte. As categorias princi-
pais disputaram trechos de 5 
e 10 quilômetros. (ML)

Mary Emannuelle conquista três 
pódios em menos de dois dias

ATLETISMO

Os adeptos do futsal pa-
raibano vivem momentos de 
contagem regressiva para 
sediar mais uma competição 
de âmbito nacional, com re-
presentantes de vários esta-
dos da federação. Se trata da 
33ª Taça Brasil de Clubes de 
Futsal Sub-20 (1ª Divisão), 
que ocorrerá entre os dias 
15 e 21 do próximo mês, na 
cidade de Campina Grande. 
O evento já agita a comuni-
dade esportiva desta moda-
lidade, que não desgruda do 
calendário, no aguardo da 
chegada do referido dia de 
abertura da competição.

A 33ª Taça Brasil de Clu-
bes de Futsal (1ª Divisão) é 
promovida pela Confedera-

ção Brasileira de Futsal, em 
parceria com a Federação 
Paraibana desta modalidade 
esportiva. Esta, na tempora-
da 2016, está sendo conside-
rada a principal competição 
a ser realizada no Estado, in-
dependente dos campeona-
tos paraibanos adultos e de 
base promovidos pela FPFS.

Nove equipes das re-
giões Norte, Nordeste e Sul 
estão confirmadas na 33ª 
Taça Brasil de Clubes de Fu-
tsal (1ª Divisão). Todos os 
clubes estarão disputando 
vagas para a divisão especial 
em 2017.

Na manhã de ontem, a 
Federação Paraibana de Fu-
tsal confirmou que todas as 

partidas ocorrerão no Giná-
sio de Esportes do Colégio 
Motiva (a Arena Motiva), 
o que promete um grande 
público e a exibição de be-
los espetáculos. A Paraíba 
estará representada pelas 
equipes da Associação Cam-
pinense de Futsal (Campina 
Grande) e EPCF (Guarabira). 

Demais participantes 
da 33ª Taça Brasil de Clubes 
de Futsal (1ª Divisão) são 
Criciúma Boca da Mata, de 
Alagoas; Educar Nossa Se-
nhora da Glória, de Sergipe; 
Parma, de Teresina-PI; Iguaí 
Futsal, da Bahia; Vivaz, de 
Boa Vista-RR; Recanto da 
Criança, de Manaus-AM e 
Iate, de Londrina-PR. (ML)

Clubes paraibanos em contagem 
regressiva para competição em CG

TAÇA BRASIL DE FUTSAL

Na Corrida de Caicó, no domingo, a paraibana conquistou o segundo lugar na prova dos 10 mil metros

A equipe Sub-20 da Associação Campinense de Futsal finaliza treinamento pensando no evento

O nadador paraibano, que está em sua quarta olimpíada, faz atividade em um dos centros mais estruturados, montado exclusivamente para os Jogos Olímpicos
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14 sindicatos realizam a primeira marcha em Remígio 

Juventude camponesa
A Comissão de Jovens 

do Polo da Borborema e a AS
-PTA Agricultura Familiar e 
Agroecologia realizarão, nes-
ta quinta-feira, 28 de julho, 
em Remígio-PB, a partir das 
8h, a “I Marcha da Juventu-
de Camponesa na Luta pela 
Agroecologia”. O Polo da Bor-
borema é uma articulação de 
14 sindicatos de trabalhado-
res rurais da região da Bor-
borema, na Paraíba, que com 
a assessoria da AS-PTA, rea-
liza um trabalho de fortaleci-
mento da agricultura familiar 
agroecológica, inclusive com 
a participação de crianças e 
jovens, filhos e filhas de agri-
cultores envolvidos na sua di-
nâmica de trabalho.

A marcha reunirá cer-
ca de mil jovens agricultores 
vindos dos 14 municípios 
de atuação do Polo. Será um 
momento de fortalecimento 
da identidade camponesa da 
juventude, além de dar visibi-
lidade ao trabalho dos jovens 
agricultores, suas potenciali-
dades e desafios e promover a 
agroecologia enquanto modo 
de vida e modelo de produção 
de alimentos.

A concentração aconte-
cerá em um palco montado 
na Rua Bento Vitório, ao lado 
da Igreja Católica, no centro 
da cidade. A partir das 8h, a 
programação terá início com 
a acolhida às caravanas. As 
9h, será a abertura oficial do 
evento. Em seguida haverá os 
depoimentos de dois jovens 
agricultores falando sobre a 
sua experiência na agricultura. 
Às 9h10, os jovens sairão em 
marcha pelas ruas centrais da 
cidade acompanhados de car-
ro de som, faixas, bandeiras e 
estandartes até a Rua Joaquim 
Cavalcante de Morais, também 
no centro da cidade. No local 
onde tradicionalmente acon-
tece a Feira Agroecológica do 
município, além de um segun-

do palco, acontecerá a II Feira 
Agroecológica e Cultural da 
Juventude Camponesa, onde 
estarão montadas 16 barra-
cas para venda e exposição de 
produtos e experiências dos 
jovens. A I Feira Agroecológica 
e Cultural da Juventude Cam-
ponesa aconteceu na cidade 
de Massaranduba-PB, no dia 
30 de junho deste ano.

Paralelamente à feira, 
acontecerão apresentações 
culturais como capoeira, ci-
randa, boi de reis, grafitagem, 
poesia e aboio entre outras ex-
pressões da cultura local dos 
municípios da região. Um trio 
de forró se apresentará no pal-
co. Estão previstas ainda três 
oficinas temáticas: aplicação 
em serigrafia em camisetas, 
transgênicos (com a realiza-
ção de testes de transgenia) e 
reutilização de materiais reci-
cláveis como pneus e garrafas 
pet para a produção de can-
teiros horizontais e verticais. 
O encerramento está previsto 
para as 12h.  A marcha é uma 
realização da AS-PTA e do Polo 
da Borborema com apoio da 

Prefeitura Municipal de 
Remígio e das agências de 
cooperação internacional Co-
mitê Católico Contra a Fome 
e a Favor do Desenvolvimento 
(CCFD), ActionAid, terre des 
hommes schweiz e Cofinan-
ciamento da União Europeia.

Aurea Olímpia
Comunicadora popular da ASA

Até dezembro, os planetas 
Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 
Saturno ficarão alinhados ao su-
doeste da Terra e poderão ser ob-
servados a olho nu. O fenômeno 
não é raro, mas o alinhamento de 
cinco planetas simultaneamente 
não acontece com frequência e só 
se repetirá em 24 anos, explicam 
os astrônomos.

“Alinhamento planetário não é 
um fenômeno tão incomum. É raro 
que ocorra com tantos planetas de 
uma vez”, afirma o pesquisador Fer-
nando Roig, do Observatório Nacio-
nal, instituto de pesquisa vinculado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC).
Segundo ele, 10 de agosto é o me-
lhor dia para tentar visualizar os 

planetas alinhados no céu. “Nesse 
dia eles vão estar realmente bem 
alinhados. Da linha do horizonte 
para cima vai estar primeiro Vênus, 
depois Mercúrio e Júpiter, a Lua vai 
estar alinhada, depois Marte e final-
mente Saturno. É um dia que, se ti-
ver boa visibilidade, será possível ver 
os cinco planetas alinhados entre si e 
também com a Lua”, explica.

Para identificar os planetas, ele 
sugere atenção às diferenças surgi-
das no céu. Vênus é o mais brilhante 
de todos, seguido de Júpiter. Ambos 
ainda são visíveis quando o Sol está 
prestes a se esconder.

“É possível ver a olho nu, mas 
não é tão fácil. Marte e Saturno 
estão bem em cima no céu, prati-
camente acima das nossas cabeças, 

mas os outros estão muito próxi-
mos ao horizonte e ao Sol. Então, 
a faixa de horário em que todos es-
tão juntos é bem estreita, porque 
é bem no momento em que o Sol 
acaba de se pôr”, diz.

Os cinco planetas não volta-
rão a se alinhar até 8 de setem-
bro de 2040, quando estarão a 9,3 
graus no céu.

Observação do céu
Todas as quartas-feiras e sába-

dos, das 17h30 às 20h, o Mast pro-
move o Programa de Observação 
do Céu. Durante a atividade, o pú-
blico pode observar, através de uma 
luneta centenária e de telescópios 
modernos, aglomerados estelares, 
planetas e muito mais.

Alinhamento vai até dezembro
MERCÚRIO, VÊNUS, MARTE, JÚPITER E SATURNO

FOTOS: Crédito/Nasa

Um dos maiores projetos 
de fibra óptica subaquática do 
mundo, o programa Amazô-
nia Conectada completou um 
ano em julho com o primeiro 
trecho de 242,5 quilômetros 
concluído. A fibra interliga os 
municípios de Coari a Tefé via 
leito do Rio Solimões. A expec-
tativa é que a infraestrutura 
de telecomunicações benefi-
cie 144 mil pessoas nos dois 
municípios. Atualmente, a 
internet que chega às duas ci-
dades é via satélite e tem custo 
elevado. E a rede de fibra ópti-
ca atende apenas Manaus.

“É um projeto absolu-
tamente estratégico. Nesse 
trecho, vai atender institutos 
como o Mamirauá, Iphan [Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional] e a Uni-
versidade Federal do Amazo-
nas, por exemplo. Os custos 
das conexões de satélites, que 
hoje sai por algo entre R$ 3 
mil e R$ 5 mil o preço do me-

gabyte, passarão, com o cabo 
óptico, a aproximadamente 
R$ 50 por mês. Teremos au-
mento da velocidade e mais 
qualidade na comunicação 
por preços menores”, afirma o 
diretor-geral da Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP), 
Nelson Simões, organização 
social vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC), 
parceira no desenvolvimento 
do programa, ao lado do Minis-
tério da Defesa. O cabo subflu-
vial de 390 toneladas ligando 
os municípios faz parte da 
infovia do Rio Solimões, uma 
das cinco que serão construí-
das pelo governo Federal por 
meio dos leitos dos rios que 
cortam a Amazônia. Somente 
no Solimões, 15 municípios 
serão atendidos. Mas a meta 
do programa é fazer mais. Re-
des subfluviais ópticas serão 
estendidas por aproximada-
mente 7,8 mil quilômetros dos 

Lançamento de fibra óptica de 240 km desafia o Exército
OFERTA dE INTERNET PARA A AMAzÔNIA

principais rios, beneficiando 
3,8 milhões de habitantes em 
52 municípios. Na Região Ama-
zônica, a internet não chega 
a todos os municípios, o que 
prejudica os serviços públicos. 
Quando há conexão, a velocida-
de é lenta e o serviço, caro. Com 
as fibras subfluviais, o objetivo 

é oferecer 100 gigabytes por 
segundo, o que viabiliza uma 
série de serviços de rede de 
dados com a mesma qualidade 
encontrada em outras regiões 
do país: internet banda larga, 
telemedicina, ensino a distân-
cia, instituições de educação e 
pesquisa, e interconexão en-

tre saúde, segurança pública, 
trânsito e turismo. Além dis-
so, o programa vai contribuir 
também para aperfeiçoar as 
comunicações militares na 
fronteira, trazendo ganhos para 
a defesa nacional.“Essa estrutu-
ra organiza o desenvolvimento 
regional. Na área de ensino e 

pesquisa, viabilizará educação 
a distância e contribuirá para 
a formação de professores 
de educação básica, além de 
contribuir com o Exército nas 
questões de segurança nacio-
nal, gerando uma série de be-
nefícios para a população. O 
Amazônia Conectada é um mo-
delo estruturante de fixação de 
recursos no território da Ama-
zônia. O desenvolvimento sus-
tentável da região aponta para 
necessidade de formar e fixar 
recursos humanos adequados 
no Estado”, ressalta Simões.

Ele ressalta que o Ama-
zônia Conectada vai levar 
conectividade, direta ou indi-
retamente, para mais de 160 
instituições de ensino e pes-
quisa, o que representa um 
enorme impacto na geração 
de conhecimento e na for-
mação de recursos humanos 
qualificados, promovendo o 
desenvolvimento científico, 
econômico e social. 

Cabo subfluvial de 390 toneladas vai ligar os municípios de Coari e Tefé, beneficiando 144 mil pessoas

Alinhamento de 
planetas poderá ser 
visto a olho nu e 
fenômeno só se 
repetirá em 24 anos

Projeto de 
agricultura 
familiar 
agroecológica 
envolve 
crianças, 
jovens e 
filhos de 
agricultores
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CPF/CNPJ....: 063077204-50
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            500,00
Apresentante: JONAS ALEX DE SOUSA
Protocolo...: 2016 - 041793
Responsavel.: MARCOS HENRIQUE GONCALVES
CPF/CNPJ....: 582754874-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             92,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042465
Responsavel.: M B COM.VAR.DE DOCES E MIUDE-
ZAS LTD
CPF/CNPJ....: 007684456/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.773,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039517
Responsavel.: MORADA INCORPORACOES EIREI-
LI - EPP
CPF/CNPJ....: 002955787/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.720,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040879
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 - 040929
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 - 040930
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 - 040934
Responsavel.: PALM BEACH RESIDENCE
CPF/CNPJ....: 015109296/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041060
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            524,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042069
Responsavel.: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 018943814-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040796
Responsavel.: SEBASTI O SOLANO DE ALMEIDA 
CIA LTD
CPF/CNPJ....: 010746592/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            825,32
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040837
Responsavel.: SIDICLEY FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010719976/0001-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$        120.897,74
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 041275
Responsavel.: TECTRON - TECNOLOGIA ELETRO-
NICA LTD
CPF/CNPJ....: 011615210/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042585
Responsavel.: VALDICLEIA DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ....: 797450594-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            165,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042021
Responsavel.: VALMIRA MORAIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 690844324-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.719,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041979
Responsavel.: WALLISON ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ....: 115002194-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            271,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042166
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,  27/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042165
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042168
Responsavel.: ALCIONE DE MATA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 018835503/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            929,10
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041577
Responsavel.: BRUNO TAVARES LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 017025659/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.614,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041365
Responsavel.: CICERO ALBERES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 314358664-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037724
Responsavel.: CONEXAO E CONSTRUCOES - 316
CPF/CNPJ....: 017864118/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042068
Responsavel.: CREUSA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 954140964-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            160,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042010
Responsavel.: DOMINGOS ARCELINO JOAQUIM 2992
CPF/CNPJ....: 024274040/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.803,02
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042412
Responsavel.: DOUGLAS ROBSON BEZERRA NUNES
CPF/CNPJ....: 466917074-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040914
Responsavel.: EDLEUZA BASTOS DANTAS
CPF/CNPJ....: 727308624-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            185,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042014
Responsavel.: EDILEUZA PESSOA DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ....: 219273834-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            165,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042016
Responsavel.: EDVALDO RODRIGUES MARTINS ME
CPF/CNPJ....: 008226756/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            561,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041361
Responsavel.: ERICA NEGREIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 052761914-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            896,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042190
Responsavel.: ERIVAN FERREIRA BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 805435704-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            185,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042023
Responsavel.: JACKELINE MARIA ALCANTARA 
RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 069788774-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            627,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042184
Responsavel.: JOSILENE LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 062669344-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040898
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JU-
NIOR 5676
CPF/CNPJ....: 022612685/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.640,27
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041080
Responsavel.: MARCELO LOPES VANDERLEI

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00028/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Pública 
e prestação de contas de convênios do Município de Vieirópolis. Data e Local: 11 de Agosto de 2016 
às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00029/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de impressoras, destinadas a manuten-
ção das atividades administrativas do município de Vieirópolis. Data e Local: 11 de Agosto de 2016 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00030/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de provimento de acesso à internet com 
configuração, instalação e montagem destinados as atividades administrativas do município de 
Vieirópolis-PB. Data e Local: 11 de Agosto de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00031/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e 
impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data 
e Local: 11 de Agosto de 2016 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00032/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material hospitalar, com fornecimento 
parcelado, destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 12 de 
Agosto de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - 
Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00033/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento 
parcelado, destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 12 de 
Agosto de 2016 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - 
Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Julho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
Construção de uma Escola Núcleo 1 - Catolé dos Gonçalves - Cajazeiras-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BRASEM INCORPORACOES 
LTDA - R$ 885.737,74.

Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS, 
PORTAS E FECHADURAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 26 de Julho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital:http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp
Telefone: (83)3250-3120

Cabedelo - PB, 26 de Julho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODON-
TOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp
Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 16 de Julho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp
Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 26 de Julho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de 100 (cem) Kits de enxovais para recém-nascidos, a serem distribuídos 
gratuitamente através do Fundo Municipal de Assistência Social às mães de origens reconhecida-
mente carentes, residentes neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 013/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 04.01 - 08.244.2013.2014 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e SP UTILIDADES LTDA – CNPJ: 
05.611.263/0001-50 - CT Nº 100/2016 - 26.07.2016 - R$ 11.180,00 – Onze Mil Cento e Oitenta Reais.

Pilões, 26 de Julho de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 09 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
no Ramo pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS destinados a diversos 
setores da Prefeitura Municipal, até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 25 de Julho de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINARIA A COMISSÃO PROVI-
SÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, do município de Cabedelo 
– Paraíba, na forma do Estatuto partidário e legislação eleitoral vigente, em especial a resolução 
TSE nr 23.455/2015, CONVOCA: I- Os membros titulares e suplentes da Comissão Provisória; 
II- Os parlamentares do partido com domicilio eleitoral no município; III- Os delegados titulares e 
suplentes eleitos pelas Convenções e Municipais ou Zonais; IV- Os Membros do Diretório Estadual 
com domicilio no município, a comparecerem na CONVENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no 
dia 03 de Agosto 2016, às 19:00 horas, no endereço Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, s/n, neste 
município, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, 
aprovação a nomes (s) da (s) coligação (ções); 2. Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito; 3. 
Escolha de candidatos a vereador: 4. Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador, 
5. Analise e aprovação das propostas que serão defendidas pelo candidato a Prefeito: 6. Outros 
assuntos correlatos. Cabedelo, 22 de julho de 2016. João Marcelo Alves Macedo. Presidente da 
Comissão Provisória Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINARIA A COMISSÃO PROVI-
SÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do município de Cabedelo 
– Paraíba, na forma do Estatuto partidário e legislação eleitoral vigente, em especial a resolução 
TSE nr 23.455/2015, CONVOCA: I- Os membros titulares e suplentes da Comissão Provisória; 
II- Os parlamentares do partido com domicilio eleitoral no município; III- Os delegados titulares e 
suplentes eleitos pelas Convenções e Municipais ou Zonais; IV- Os Membros do Diretório Estadual 
com domicilio no município, a comparecerem na CONVENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no 
dia 03 de Agosto 2016, às 19:00 horas, no endereço Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, s/n, neste 
município, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, 
aprovação a nomes (s) da (s) coligação (ções); 2. Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito; 3. 
Escolha de candidatos a vereador: 4. Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador, 
5. Analise e aprovação das propostas que serão defendidas pelo candidato a Prefeito: 6. Outros 
assuntos correlatos. Cabedelo, 22 de julho de 2016. AGUINALDO SILVA. Presidente da Comissão 
Provisória Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINARIA A COMISSÃO PROVISÓRIA 
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS – DEM, do município de Cabedelo – Paraíba, na forma 
do Estatuto partidário e legislação eleitoral vigente, em especial a resolução TSE nr 23.455/2015, 
CONVOCA: I- Os membros titulares e suplentes da Comissão Executiva; II- Os parlamentares do 
partido com domicilio eleitoral no município; III- Os delegados titulares e suplentes eleitos pelas 
Convenções e Municipais ou Zonais; IV- Os Membros do Diretório Estadual com domicilio no 
município, a comparecerem na CONVENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no dia 03 de Agosto 
2016, às 19:00 horas, no endereço Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, s/n, neste município, com 
a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, aprovação a 
nomes (s) da (s) coligação (ções); 2. Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito; 3. Escolha de 
candidatos a vereador: 4. Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador, 5. Analise 
e aprovação das propostas que serão defendidas pelo candidato a Prefeito: 6. Outros assuntos 
correlatos. Cabedelo, 22 de julho de 2016. FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA 
SOBRINHO. Presidente da Comissão Executiva Municipal.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Cadeiras de Rodas e outros para atendimento da população 
do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00067/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIAS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material e/ou Bem para 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00338/2016 - 12.07.16 - CIRÚRGICA 
CAMPINENSE LTDA - R$ 15.316,00; CT Nº 00339/2016 - 12.07.16 - GRADUAL - COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 36.700,00; CT Nº 00340/2016 - 12.07.16 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS 
MÉDCISO E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 21.075,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás 
Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) e vasilhames dede 13 kg, para atender as necessidades da 
Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 08/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 05/08/2016.

 Alagoa Grande(PB), 25 de julho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
diversos - ar condicionado, exaustor industrial, esterilizador de mamadeiras para microondas e 
eletrodomésticos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 26 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
diversos - ar condicionado, exaustor industrial, esterilizador de mamadeiras para microondas e 
eletrodomésticos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 26 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos 
Eletrônicos e de Informática.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparência

Cabedelo - PB, 26 de Julho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
 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

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00007/2016.
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola 

E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dan-
tas - PB.

ABERTURA: 22/07/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 22/07/2016.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de uma Escola Núcleo 1 - Catolé dos Gonçalves - Cajazeiras-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇÃO 12.361.1023.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 44.90.51 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES 002 - FUNDEB 005 - FNDE 005 - MDE

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00066/2016 - 26.07.16 - BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 885.737,74
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2016, que objetiva: Con-
tratação de Empresa de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola E.M.E.I.F Agrimar 
Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 22 de Julho de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para os Serviços de Construção de um Centro Psicosso-
cial - CAPS I, no Município de Bom Sucesso/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE Ltda. - R$ 759.850,25.

Bom Sucesso - PB, 26 de Julho de 2016
IVALDO WASHINGTON DE LIMA - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de continuação da construção da Unidade Bá-
sica de Saúde de Saco dos Campos, município de Solânea/PB. 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) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 26 de Julho de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00037/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção 
das atividades de diversas Secretarias do Município de Condado. Data e Local: 10 de Agosto de 2016 
às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 26 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

“DAR CONTINUIDADE” aos serviços de conclusão da obra: Santuário de São Francisco de Assis, 
localizado no Município de Duas Estradas-PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- HOTGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONT. LTDA - ME.
- NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA 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 
03/08/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 26 de Julho de 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS - Presidente da Comissão

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 27 de julho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Karoline Dantas de Souza Torquato
CPF: 062.903.163-03
Título/Valor – DMI – R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 108378
Responsável: Antonio Amancio Carvalho
CPF: 709.612.834-40
Título/Valor – CBI – R$ 3.292,24
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
Apresentante: Realce Sociedade Individual de Advocacia
Protocolo: 108385
Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108216
Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108220
Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108218

Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108217 
Responsável: Maria das Dores Ferreira Lima
CPF: 023.241.664-88
Título/Valor – DM – R$ 84,00
Protestante: Edna Alves da Silva
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 108328
Responsável: Nerilson José de Lima
CPF: 049.336.654-78
Título/Valor – DMI – R$ 1.904,35
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108355
Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108221
Responsável: Mercia Maria Dias
CPF: 011.303.7848-9
Título/Valor – NP – R$ 1.000,00
Protestante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Apresentante: Eduardo de Oliveira Alves (Edu Veículos)
Protocolo: 108219
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 26 de julho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA– CNPJ/CPF Nº 02.323.033/0001-06Torna Pública que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,Emitiu a Licença de Operação 
nº 1568/2016 em João Pessoa, 01de julho de 2016-Prazo: 1451 dias. Paraa Atividade de Comercio 
de Veículos Novos e Usado, manutenção em geral de veículos e reciclagem de pneus Na (o) AV. 
INDUSTRIAL LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL – Nº 365 BR 101 Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2016-004229/TEC/LO-2520

ALEXANDRE GOMES FABRICIO – CNPJ/CPF Nº 797.218.934-04. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1516/2016 
em João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao volante 
comercial e eventos (Fiat Uno CS- PLACA BNW-8311/PB Na(o) – PERCURSO: EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA Município: - UF: PB. Processo: 2016-002639/TEC/LO-2052.

FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 02.761.103/0003-61. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1724/2016 em João Pessoa, 20 de julho de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis – gasolina, álcool, óleo Diesel e óleo lubrificante. 
Na(o) – PRAÇA DOM ADAUTO – CENTRO – S/Nº  Município: ESPERANÇA – UF: PB. Processo: 
2016-003692/TEC/LO-2365.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-CNPJ Nº 09.151.598/0001-94, torna público que 
a SUDEMA- superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a licença de Operação 
n° 1763/2016 em João Pessoa, 25 de Julho de 2016- prazo:  730 dias. Para atividade de Sistema 
de esgotamento sanitário: rede coletora, estação elevatória e unidade de tratamento de esgoto. No 
Município: VISTA SERRANA- UF:PB. Processo: TC PAC 623/2014.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – LEILÃO PÚBLICO Nº 00001/2016
O Prefeito Municipal de Mataraca – PB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA o resultado do Processo Licitatórios 
modalidade LEILÃO 00001/2016, ADJUDICANDO os objetos em favor dos licitantes arrematantes:  
Para o lote 3 o vencedor foi o arrematante o Sr. Aguinaldo Azevedo Nunes, CPF nº 024.110.694-05, 
com oferta no valor de R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais), Para o lote 4 a vencedora foi a 
arrematante a Srª. Maria José Ferreira, CPF nº 068.578.954-30, com oferta no valor de R$ 2.050,00 
(Dois mil e cinquenta reais), Para o lote 5 a vencedora foi a arrematante a Srª. Maria Gediane 
Carla dos Santos, CPF nº 036.695.194-75, com oferta no valor de R$ 1.150,00 (Hum mil, cento 
e cinquenta reais), Para o lote 6 o vencedor foi o arrematante o Sr. Adenilson Gonçalves Pessoa 
de Oliveira, CPF nº 444.796.204-78, com oferta no valor de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos 
reais). Fica autorizada a entrega dos bens aos arrematantes, comprovado o pagamento e cumpridas 
às exigências do edital.

Mataraca - PB, 18 de Julho de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de técnico especializado no conserto de máquinas de costura.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.080 - SECRETARIA MUN. DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚB. P/
AS MULHERES 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00067/2016 - 26.07.16 - JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA - R$ 3.095,68
 

 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
(Gasolina Comum e Álcool Hidratado) para o abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada 
à Prefeitura Municipal de Araruna/PB, exceto Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de 
Araruna/PB para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 311.200,00.

Araruna - PB, 21 de Julho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais (Ensino Fundamental/
EJA/Creches/PROJOVEM Adolescente/MAIS Educação/PETI/Centro de Convivência do Idoso/
Centro de Inclusão Social/Ação Social/Sopão Comunitário/CRAS/Brasil Alfabetizado) - Araruna/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO A PEREIRA 
JUNIOR - ME - R$ 282.415,40; MARIA JOSE MACEDO FERREIRA - ME - R$ 9.624,00; XAND`S 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME - R$ 7.631,40.

Araruna - PB, 21 de Julho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
 Manaíra - PB, 21 de Julho de 2016.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais,  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00034/2016, que 

objetiva: Aquisição e recarga de Gás GLP para os órgãos que compõe a Prefeitura Municipal de 
Manaíra/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): 

- J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO.
ENDEREÇO: RUA VIGARIO FREI ANASTACIO PLAMEIRA, S/N - MAIA - PRINCESA ISABEL - PB
CNPJ: 11.807.239/0001-94.
Valor: R$ 14.500,00.
Publique-se e cumpra-se. 

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
(Gasolina Comum e Álcool Hidratado) para o abastecimento da Frota Própria e Locada à Secretaria 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB, para o exercício de 2016; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - R$ 249.700,00.

Araruna - PB, 21 de Julho de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU ATRAVÉS, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, 
no dia 10 de Agosto de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de pneus, câmaras de 
ar, protetores (novos) e serviços de recapagem de pneus, destinados a manutenção dos veículos 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu com Sede na Rua Padre José João, 31 – Centro, Pitimbu-Pb.

Pitimbu-PB 22 de julho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA 
ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Comissão Permanente de Licitação, torna público que obedecidos os prazos legais, submeteu 

a Procuradoria Jurídica Municipal o recurso interposto pela Licitante US MATIC INDUST E CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO S/A, contra a decisão que a considerou inabilitada 
na Licitação em Tela e o Procurador Jurídico do Município através de parecer se pronunciou pelo  
PROVIMENTO DO RECURSO, e a Autoridade Superior, Senhor Prefeito Municipal, decidiu pela 
ratificação do parecer e habilitou no aludido certame a Licitante Recorrente.

LICITANTES HABILITADOS:
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
- US MATIC INDUST E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO S/A.
LICITANTE INABILITADO:
- SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será reali-

zada no dia 01/08/2016, às 07:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro 
Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. Email: pmp.cpl@gmail.com.

Picuí - PB, 22 de Julho de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AO RECURSO IMPETRADO NA TP 00001/2016

Torna público que após análise do recurso interposto pela empresa Jatobá Construções e Ser-
viços LTDA no dia 08/07/2016 em desfavor da decisão proferida pela CPL inabilitando a empresa 
da Tomada de Preços nº 00001/2016, pelo não atendimento ao disposto no item 8.2.4 do edital, vez 
que o balanço patrimonial apresentado refere-se ao exercício financeiro de 2014, e não ao exercício 
de 2015. Verificou-se que apesar da tempestividade do recurso, o mesmo não possui pertinência 
nos seus fundamentos. Isto posto, a CPL encaminhou o procedimento licitatório, juntamente com o 
recurso para análise da Autoridade Superior, que por sua vez, remeteu o processo à Procuradoria 
Geral do Município, que emitiu o parecer nº 274/2016. Com base no contrato social da empresa 
Jatobá Construções e Serviços LTDA em sua cláusula décima terceira, além do artigo 1.078, inciso 
I do Código Civil e das disposições da Lei 8666/93 opto em seguir os fundamentos deste parecer 
ratificando o posicionamento da CPL e mantendo a inabilitação empresa. Decido, então, pela 
CONTINUIDADE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis e na sede da CPL à Rua Jota Claudino, s/nº, Centro Administrativo 
Municipal – antigo local do Polo de Confecções, bairro Pôr do Sol,  Cajazeiras-PB. Telefone: (083) 
3531-7571 e (083) 3531-2534. Email: cplcajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA- Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 09 
de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução 
dos serviços de transporte diverso, destinados ao Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura. 
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) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 26 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2016
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 DV00004/2016, 
que objetiva: Contratação de técnico especializado no conserto de máquinas de costura; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JUBERLANDIO ANDRADE DA 
SILVA - R$ 3.095,68.

Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

27A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 13h00min, do dia 10 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Mate-
riais de Construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis 
Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2010 e demais Legislações 
vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 

Pilões - PB, 25 de Julho de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02.2016.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a Construção de PARQUE DE FEI-

RAS E EVENTOS no Conjunto Clócio Beltrão, regime de execução empreitada por preço unitário, 
tipo menor preço global. Recursos financeiros próprios do Município, “LEI 438/2016 – CRÉDITO 
ESPECIAL”. Secretaria de Infraestrutura – 02.06 / 15.451.1016.1058 – 44.9051.00-001 – Obras e 
Instalações.  RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: Empresa: MATRIX CONSTRUTORA 
LTDA – EPP, CNPJ 18.920.924/0001-71, contra o resultado de julgamento de habilitação que a 
julgou inabilitada no referido certame. A CPL nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações comunica aos interessados para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data desta publicação, o recurso interposto. Outrossim, ficam suspensas as 
aberturas dos envelopes Propostas de Preços na data e horário informados e após o julgamento do 
Recurso Administrativo interposto nova data será publicada nos meios de comunicação inicialmente 
utilizados. O Processo encontra-se a disposição de quaisquer interessados no horário compreendido 
de 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço anteriormente informado. PUBLIQUE-SE 
PARA SUA EFICÁCIA.

Alagoinha, 26 de Julho de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE BAYEUX - SINTRAMB
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

MUNICIPAIS DE BAYEUX - SINTRAMB
No dia primeiro de Junho de dois mil e dezesseis realizou-se a eleição para a nova diretoria do 

Sindicato triênio 2016-2019, concorreram ao pleito as chapas 1 – Resistência, Luta e Participação, 
chapa 2 - “MUDA SINTRAMB” – Renovação, trabalho e participação e chapa 3 – Oposição Sindical. 
Num total de 803 (oitocentos e três) filiados, 754 (setecentos e cinquenta e quatro) estavam aptos 
a votar, destes, 434 (quatrocentos e trinta e quatro) foram votos válidos, 06 (seis) votos nulos e 04 
(quatro) votos brancos. Ao final do pleito, a chapa 1 obteve 97 (noventa e sete) votos, sendo 22,4% 
dos votos, a chapa 2 obteve 195 (cento e noventa e cinco) votos, sendo 44,9% dos votos e a chapa 
3 obteve 132, (cento e trinta e dois) votos, sendo 30,4% dos votos, sendo eleita a chapa 2 “Muda 
Sintramb” com 44,9% dos votos válidos. Todo o processo eleitoral transcorreu na normalidade 
em concordância com as normas estatutárias da entidade. Ficam empossados para um triênio 
de mandato os seguintes membros e seus respectivos cargos: Germana De Sousa Vasconcelos - 
Presidente, Letícia Mendes da Silva – Vice Presidente, Elianice Lira Cruz – Secretária Geral , Paulo 
Sérgio de Medeiros Coelho – Tesoureiro, digo, Diretor Financeiro, Joselito Mendonça dos Santos 
- Diretor de Comunicação, Camila de Oliveira Bandeira - Diretora de Educação, Luciene Bezerra 
do Nascimento - Diretora de Saúde e Seguridade Social, Elizabeth de Oliveira Inácio - Diretora de 
Gênero e Etnia, Antônio Daniel Mendes de Oliveira - Diretor de Formação Sindical, Francisco de 
Assis Trajano dos Santos - Diretor de Movimentos Sociais, Fernando Nóbrega de Moura - Diretor 
de Assuntos Jurídicos, Epitácio Pereira de Araújo - Diretor de Cultura e Eventos. Conselho Fiscal: 
1º titular - Janaina Fernandes de Lima da Silva, 2º titular - Edijalma Rodrigues de Lima Júnior, 3º 
titular - Amaury Ferreira Galdino da Silva Júnior, 1º suplente - Clodomiro Freire dos Santos Filho, 2º 
suplente - Carlos Severino Rosa e 3º suplente - Benjamim Apolônio do Nascimento. Bayeux, 27 de 
julho de 2016,essa foi concluída por Edmilson Marinho Gomes - Presidente da Comissão Eleitoral.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 
OBJETO: Aquisição e recarga de Gás GLP para os órgãos que compõe a Prefeitura Municipal 

de Manaíra/PB.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: 

Aquisição e recarga de Gás GLP para os órgãos que compõe a Prefeitura Municipal de Manaíra/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO.
ENDEREÇO: RUA VIGARIO FREI ANASTACIO PLAMEIRA, S/N - MAIA - PRINCESA ISABEL - PB
CNPJ: 11.807.239/0001-94.
Valor: R$ 14.500,00.  

Manaíra - PB, 21 de Julho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00008/2016, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa ou pessoa física, para 
execução dos serviços de execução e elaboração das prestações de contas dos convênios federais, 
estaduais junto aos sistemas SICONV, SIGPC, SUASWEB, SIMEC entre outros, cuja abertura será 
no dia 09.08.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de Julho de 2016.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00009/2016, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa ou pessoa física, 
para prestação de serviços como facilitadores de oficinas de convívio no serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania, cuja 
abertura será no dia 09.08.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de Julho de 2016.
Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
pavimentação em paralelepípedos - MÃO DE OBRA -, em diversas ruas da zona urbana e rural, 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 26 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 1ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

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

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
(EDT.0001.000001-0/2016)

CITAR E INTIMAR: RÉU: JAIRO DE LIMA SANTOS, CPF de nº. 034.549.654-03 em local 
incerto e não sabido. 

FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro 
objeto da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figuram 
a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: AMBROZINA DE LIMA SAN-
TOS e outros, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não 
cumprimento da ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas 
processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Observações: 
a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) Ré(u)(s) ficará(ão) isento(s) 

das custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, § 1º;
b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(s) Ré(u)(s) poderá(ão) oferecer embargos, ficando 

advertidos(a)(s) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 
mandado executivo, por força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus 
ulteriores termos, na forma do CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

Eu, Samara Elias Marques Campos, Técnica judiciária, digitei o presente Edital. Eu, RÔMULO 
AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, diretor da Secretaria da 1ª Vara, conferi e subscrevo. João 
Pessoa, 26 de fevereiro de 2016.

JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
Juíza Federal Substituto da 1ª Vara

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL.
O Presidente da Comissão Provisório Municipal do PARTIDO PÁTRIA LIVRE – PPL do Muni-

cípio de Campina Grande, do Estado da Paraíba, na forma do Estatuto Partidário e da legislação 
eleitoral vigente, convoca os membros da Comissão Provisória, demais filiados da legenda e o povo 
em geral, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 04 de agosto de 2016, na 
Sede da Associação dos Professores de Licenciatura Plena do Estado da Paraíba – APLP, cito Rua 
Major Manoel Jovino do Ó, 149-Centro, Campina Grande – PB, 58.400-268, das 18:00 as 21:00 
horas,nesta cidade,para as deliberações da seguinte,

ORDEM DO DIA:
a) Deliberação sobre Coligações, majoritária e proporcional;
b) Escolha de candidatos a Vereador para as eleições municipais de 2016.
Campina Grande – PB, 22 de julho de 2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição e recarga de Gás GLP para os órgãos que compõe a Prefeitura Municipal 

de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - 04.000 - Secretaria de Finan-

ças - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - 07.000 
- Secretaria de Saúde - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 09.000 - Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento - 3390.30 - material de consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: J BATISTA RAMOS DE CAR-

VALHO COMERCIO - R$ 14.500,00.
Manaíra - PB, 22 de Julho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO
CARLOS ANDRÉ SANTOS

CPF: 034.961.424-56

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2016.
OBJETO: Contratação de técnico especializado no conserto de máquinas de costura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 26/07/2016.
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Joca Claudino, s/n – Pôr do Sol - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534 e (083) 3531- 7571.
Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 012/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às dez 
horas do dia vinte e dois de julho do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local 
onde funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 011/2016, 
de 25 de janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item para aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores (novos) 
e serviços de recapagem de pneus, destinados a manutenção dos veículos da Prefeitura Municipal 
de Pitimbu.  Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram 
empresas interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 012/2016. 
Não havendo interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA. 
A nova data da licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do 
Município. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu, localizada na Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 
3299-1016, no horário de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 22 de julho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 27 de Julho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos para Academia de 
Saúde ao ar livre conforme discriminação técnica correspondente. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 27 de Julho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00055/2016
A Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e por intermédio 

do seu  Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados, que a licitação, sob a modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016, que tem como objeto o: “Fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI´S para uso dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos, no desempenho de suas atividades” com abertura marcada para 
14:00 horas do dia 28/07/2016, fica ADIADA para o dia 15/08/2015 às 14:00 horas, por motivos 
administrativos. Fundamento legal: lei nº. 8.666/93, alterada. As demais informações estarão à 
disposição dos interessados à Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB 
CEP: 58105-195 - Tel.: (83) 3341-1278, Email: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.
com.br no horário comercial.

Campina Grande, 26 de Julho de 2016.
José Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial - STTP

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041782
Responsavel.: FLAVIO ASSIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 251664844-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.319,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039741
Responsavel.: FRANCISCA GONZAGA DE QUEIROGA 
LACER
CPF/CNPJ: 645779104-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.021,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039979
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$16.300,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042230
Responsavel.: GERALDO AMARO NUNES
CPF/CNPJ: 989535406-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.960,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040659
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ: 015483248-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041809
Responsavel.: INTTELLETO EDUC PART NEG IN-
VEST LTD
CPF/CNPJ: 006028196/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$311,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038891
Responsavel.: IRAPONIRA DE GOIS EGIDIO
CPF/CNPJ: 109283084-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.423,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040239
Responsavel.: ISAAC LIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 468489244-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.526,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040345
Responsavel.: J M CONSTRUTORA E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 011771567/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$314,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041896
Responsavel.: J M CONSTRUTORA E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 011771567/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$616,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041923
Responsavel.: JACINTA MAIA NOBRE
CPF/CNPJ: 007882067/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$749,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041580
Responsavel.: JEFFERSON SANTOS DE MORAES
CPF/CNPJ: 701887974-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.734,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039990
Responsavel.: JOAO PAULO VIANA
CPF/CNPJ: 700423714-14
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.307,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040633
Responsavel.: JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES 
FIGUEI
CPF/CNPJ: 001476855/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$440,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042179
Responsavel.: JOSE CLEITON BARROS SOARES
CPF/CNPJ: 114596574-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.281,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040147
Responsavel.: JOSE PESSOA DE LIMA
CPF/CNPJ: 031653864-71
Titulo: DUP PRES SER IN  R$165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042020
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 691541984-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042019
Responsavel.: JUCIANA ALVES RICARTE 37483104805
CPF/CNPJ: 020404055/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041742
Responsavel.: JURANDY CHAVES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 065373288-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.286,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040614
Responsavel.: KAMISUSHI TEMAKERIA RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ: 019795408/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.915,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038990

     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.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$547,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041916
Responsavel.: A&S SERV. AMBIENTAIS E GESTAO
CPF/CNPJ: 026499863/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040995
Responsavel.: A&S SERV. AMBIENTAIS E GESTAO
CPF/CNPJ: 026499863/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 16,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040983
Responsavel.: ALAN MEDEIROS DA COSTA-ME
CPF/CNPJ: 021257531/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$599,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041301
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050156224-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040795
Responsavel.: ANGELICA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ: 288098824-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$830,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041834
Responsavel.: ANTONIO BONIFACIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 338673994-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.542,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039752
Responsavel.: ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 042052534-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.111,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039904
Responsavel.: ANTONIO JOSE DA CRUZ NETO
CPF/CNPJ: 324694974-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.647,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040134
Responsavel.: AVANT COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 012561223/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$580,22
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041028
Responsavel.: AVANT COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 012561223/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$580,22
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041029
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 189666674-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038103
Responsavel.: CASSANDRO CARDOSO COSTA
CPF/CNPJ: 951476244-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.090,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040351
Responsavel.: CLIDISMAR SAMPAIO NUNES
CPF/CNPJ: 292367704-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.850,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040087
Responsavel.: CONCRETO CONTRUCOES INCO-
PORACOES E
CPF/CNPJ: 004370313/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$269,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041287
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN
CPF/CNPJ: 011863400/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$819,21
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041988
Responsavel.: DEISIENE MARIA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 031780374-38
Titulo: DUP PRES SER IN  R$165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042017
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL PAULO VICTOR
CPF/CNPJ: 009135589/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 90,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041468
Responsavel.: ECO LATINA PARTICIPACOES EMP 
LTDA
CPF/CNPJ: 010868103/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$172,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041297
Responsavel.: FZF COMERCIO DE IMPORTADOS LTD
CPF/CNPJ: 013701615/0001-97
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.176,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04

Responsavel.: KATIANE SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 007482134-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041815
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.492,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042112
Responsavel.: LEON DINIZ SILVA
CPF/CNPJ: 274691584-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$185,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042006
Responsavel.: LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 021948359/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$987,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041948
Responsavel.: LUCINALVA DA MASCENA COSTA
CPF/CNPJ: 045811754-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.604,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040249
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$201,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040980
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$128,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040942
Responsavel.: MANOEL LUIZ DE FRANCA NETO
CPF/CNPJ: 052057434-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.327,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040435
Responsavel.: MARCONDES DE ALMEIDA CAVAL-
CANTI FIL
CPF/CNPJ: 057714494-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.640,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039862
Responsavel.: MARIA DE JESUS MARTINS LIMA DE
CPF/CNPJ: 343725634-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042015
Responsavel.: MARIA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013517502/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$752,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037753
Responsavel.: MARIA TOSCANO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 005959184-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.763,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040674
Responsavel.: MONICA GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 015640084-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.194,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039831
Responsavel.: NEILTON ROCHA DE PAIVA
CPF/CNPJ: 019396219/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$449,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041733
Responsavel.: NOSSA TINTA LTDA
CPF/CNPJ: 004883743/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$398,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041474
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041990
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$142,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041932
Responsavel.: PRISCILA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 095363604-62
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.726,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039913
Responsavel.: RM ALIMENTOSLTDA ME
CPF/CNPJ: 009446628/0001-90
Titulo: DUP PRES SER IN  R$982,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041281
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO M
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041415
Responsavel.: RAYANE DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 095303934-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 99,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041811
Responsavel.: REGINALDO ALVES DIONISIO
CPF/CNPJ: 132643204-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$279,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039105
Responsavel.: ROSECLEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 058947234-85

Titulo: DUP PRES SER IN  R$  4,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042008
Responsavel.: RUTH NUNES VERGARA
CPF/CNPJ: 025194294-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.755,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040407
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042225
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042224
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042216
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042223
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 023099550/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042205
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 023099550/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042194
Responsavel.: SORAIA FARIAS CAVALCANTI 903
CPF/CNPJ: 327563304-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$338,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041749
Responsavel.: T.F COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 001995541/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.466,68
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041975
Responsavel.: TERESINHA HENRIQUES DE CASTRO 
GOMES
CPF/CNPJ: 203112654-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.846,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040590
Responsavel.: THAISE MARTINS DA SILVA LOUREN
CPF/CNPJ: 023428276/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$404,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038823
Responsavel.: THAISE SUASSUNA BRILHANTE 
CAMPELO
CPF/CNPJ: 054116974-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.750,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039878
Responsavel.: VALBERTO BARBOSA GUEDES EPP
CPF/CNPJ: 007099334/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$778,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042272
Responsavel.: WELLINGTON PONCIANO DE MEDEIRO
CPF/CNPJ: 060844094-90
Titulo: DUP PRES SER IN  R$165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042013
Responsavel.: WELMA CALENIA DIAS DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 011155487/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.124,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042003
Responsavel.: WELMA CALENIA DIAS DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 011155487/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$15.401,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042002
Responsavel.: WILSON FERNANDES DA SILVA JUNI
CPF/CNPJ: 022448447/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$297,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041385
Responsavel.: YURI JOSE BRITO LEITE
CPF/CNPJ: 090659914-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041518

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,  27/07/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria GS nº. 001/2016, publicada no DOE na edição de 30/01/2016, e 
em consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Adminis-
trativos, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°003/2013, 
tipo Menor  Preço Global, cujo objeto é a aquisição de 100 caixas com 10 resmas de papel A4, 
conforme descritos no Projeto Básico, de acordo com o Processo Administrativo nº1873/2016/
SEIRHMACT, em observância ao Edital que se encontra à disposição dos interessados na Avenida 
Ministro José Américo de Almeida, s/nº, Torre, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-200, no horário das 
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente na 
SEIRHMACT, através do telefone (83) 3218-4336/3218.4326 ou no endereço eletrônico: licitacao@
serhmact.pb.gov.br. Para tanto, a Comissão Permanente de Licitação informa que a sessão pública 
para recebimento dos envelopes de “Habilitação e “Proposta Financeira” ocorrerá no dia 17/08/2016 
às 14:00 horas na sala da CPL, no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 125.
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o (a) servidor(a): MARIA GIRLENE DA SILVA, matrícula n. 166.346-1 para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0015145-7/2016 APENSO- 0014556-3/2015

João Pessoa, 26 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 126.
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o (a) servidor(a): MARIA ILDENI DOS SANTOS, matrícula n. 82.853-IKY0para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0015145-7/2016 APENSO- 0014556-3/2015

João Pessoa, 26 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba.Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 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 para Prestação de Serviços de Formação Inicial 
e Continuada de Coordenadores, Alfabetizadores e Membros da Equipe Gestora Local do Programa 
Brasil Alfabetizado (PBA) deste Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 26 de julho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 040/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de concertos de bombas D’águas do município, conforme 

especificações do edital e seus anexos.
ABERTURA: 08 de agosto de 2016 as 08:30  na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 25 de julho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016
OBJETIVO: Reforma da coberta do Ginásio de Esportes Rivaldo Medeiros “O Rivaldão”.
Valor Estimado: R$ 168.165,84.
ABERTURA: 12/08/2016, às 10hs (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 26 de junho de 2016.
MERYELLY D’MEDEIROS BATISTA

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2016

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 08 de 
agosto de 2016 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial Objeto: Contratação de 
empresa especializada para criar Bancos de Dados através das  informações constantes em folhas 
de pagamentos que estão no Arquivo Permanente do período de 2005 à 2010, incluindo análise em 
todos dados funcionais, para que seja possível fazer acerto da previdência dos servidores deste 
Município. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail cplserragrande@
gmail.com e licitações@serragrande.pb.gov.br.  tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de 
segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 26 de julho de 2016.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Locação de estrutura 
para a Tradicional Festa de Sábado de Santana neste Município, que ocorrerá no dia 30 de Julho 
do corrente ano; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXAN-
DRE LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 1.260,00; ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 7.610,00.

Sertãozinho - PB, 25 de Julho de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Locação de 03 
(três) veículos para prestar serviços conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 26 de Julho de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 2153/2014/ PROC. Nº 2014-002747 – Am-
pliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES do município de Santa Rita.  IT = R$ 3.200.000,00 
AC= 5,0 ha = NE: 10 =L/AT – Município – Santa Rita UF: PB: Processo: 2016-004803/TEC/LI-4980.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2016. OBJETO: Locação de 03 (três) veículos para 
prestar serviços conforme anexo I do edital. ABERTURA: 22/07/2016 as 11:30 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 26/07/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 12 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa do ramo 
pertinente para executar serviços na Construção de Centro de Referência de Assistência Social 
- CRAS. Recursos Próprios do Município de Sertãozinho/CTR 1010373-72/2013/Fundo Nacional 
de Assistência Social - FNAS/CAIXA; SICONV: 793562, através da Caixa Econômica Federal. 
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) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 22 de Julho de 2016.
MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de estrutura para a Tradicional Festa de Sábado de Santana neste Município, 
que ocorrerá no dia 30 de Julho do corrente ano. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00050/2016 - 26.07.16 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 1.260,00; CT Nº 00051/2016 - 26.07.16 - ARTHUR ANDRADE 
LIMA - EPP - R$ 7.610,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos de Informática assim como Eletro 

Eletrônicos e outros destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00094/2016 - 06.07.16 - CÉ-
LIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - R$ 107.878,00; CT Nº 00095/2016 - 06.07.16 - GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 48.050,00 E CT Nº 00096/2016 - 06.07.16 - SYLAS JORDANO 
DA SILVA BASTOS - R$ 71.095,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Consumo e Equipamentos de Informática assim como Eletro Eletrônicos e outros destinados a 
atender Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - R$ 107.878,00; GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 48.050,00; SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS - R$ 71.095,00.

Solânea - PB, 06 de Julho de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00055/2016, para o dia 06 

de Setembro de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião 
Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. 
Itapororoca - PB, 26 de Julho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00054/2016, para o dia 06 

de Setembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião 
Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. 
Itapororoca - PB, 26 de Julho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
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