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l Hemocentro planeja nove coletas externas para o próximo mês. Página 7

l Cunha faz churrasco de confraternização na residência oficial. Página 13

l Duplo ataque do Estado Islâmico mata 44 pessoas em cidade síria. Página 15

l Chico César lança livro infantil O Agente Laranja e a Maçã do Amor. Página 17

FOTO: José Marques/Secom-PB

FOTO: Divulgação

Paraibanas na tela 
do “Aruandando” 

Evento que será realiza-
do amanhã no Campus I da 
UFPB promoverá debate 
sobre a participação femi-
nina no cinema. PÁGINA 9

2o Caderno

Dono da Thiago Calçados
é preso por sonegação

Empresário estaria usando “laranjas” para camuflar operações comerciais e fraudar a fiscalização tributária, causando 
um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 133 milhões, segundo investigação da Operação Cinderela.  PÁGINA 5

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,270  (compra) R$ 3,271  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,130  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,607  (compra) R$ 3,611   (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

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

Nessa fase, secre-
tários e conselheiros 
discutem as demandas 
eleitas.  PÁGINA 4

ODE inicia hoje a 2a 
etapa do Ciclo 2016

PLANEjAMENTO

Ocorrências já con-
firmadas no Estado es-
tão distribuídas em 62 
municípios.  PÁGINA 7

PB tem 155 casos 
de microcefalia

bOLETIM
ANTIDOPINg

O governador Ricardo Coutinho lançou ontem a nova edição do Programa Gira Mundo, 
que levará 20 professores da rede estadual para capacitação na Finlândia. PÁGinA 3

Programa Gira Mundo

Esportes
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País perde 91 mil vagas de trabalhoTRE lança “Cartilha da Propaganda”
Resultado registrado no mês de junho foi pior do que o 

esperado por analistas do mercado financeiro. PÁGinA 19
Minirreforma da legislação eleitoral brasileira impõe 

uma série de mudanças à campanha deste ano. PÁGINA 4

Justiça absolve 
Petrúcio Ferreira

Com a decisão, o Tribunal 
Disciplinar libera o atleta pa-
raibano para disputar os Jogos 
Paralímpicos 2016. PÁGinA 24
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Zezita Matos atua na novela Velho Chico

AMEAçA GREGA Eleftherios Petrounias é o prin-
cipal oponente de Arthur Zanetti.  PÁGinA 22



Desde que os britânicos, há pouco 
mais de um mês, decidiram em plebisci-
to separar o Reino Unido da União Euro-
peia, crescem no Brasil, numa espécie de 
efeito cascata tupiniquim, as manifesta-
ções em defesa de um hipotético sepa-
ratismo brasileiro. Esses movimentos 
não são necessariamente novos. Alcan-
çaram alguma visibilidade nas décadas 
de 1980 e 1990, mas, logo se recolheram 
à própria insignificância. Ressurgem 
agora com ares mais modernos, sob os 
slogans “O Sul é Meu País” e “São Paulo 
Livre”. É possível que tenham o mesmo 
destino das iniciativas anteriores. Mas...

Pelo sim, pelo não, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Santa Catarina resolveu 
se antecipar e proibiu o plebiscito que 
pretendia saber dos cidadãos dos três 
estados do Sul do país se eles gostariam 
de se separar e formar uma nação inde-
pendente. A consulta pública informal é 
organizada pelo movimento O Sul é Meu 
País. O grupo separatista pretendia obter 
1 milhão de votos (equivalente a 5% do 
eleitorado da região Sul) para pleitear a 
separação. A votação seria promovida no 
mesmo dia das eleições municipais, e as 
urnas, instaladas a poucos metros dos lo-
cais de votação.

Outros grupos também ganharam 
força nesses últimos dias, como o “São 
Paulo Livre”, uma organização não go-
vernamental que quer tornar o Estado de 
São Paulo um novo país.  A campanha de 
independência já ganhou as redes sociais. 
Apenas uma das páginas do grupo tem 
mais de 11 mil curtidas. O “SampAdeus” 
também pretende a separação. Entre os 
argumentos de ambos, estão os altos im-
postos que são pagos no país e o fato de 

que boa parte dos recursos adquiridos 
em uma região não são destinados à ela, 
mas sim a outras.

Responsável pela decisão do TRE-SC, 
o desembargador eleitoral Cesar Augus-
to Abreu considerou a ideia de se realizar 
um plebiscito como delito. A incitação à 
separação territorial é citada no artigo 
11 da Lei 7.170/1983, que define as viola-
ções relacionadas à segurança nacional, 
à ordem política e social. A punição para 
esse tipo de delito varia de 1 a 4 anos de 
prisão. Também pediu à Polícia Federal 
que investigue a vontade do grupo de se 
separar do restante do país. A mudança 
de incitação à separação para tentativa 
propriamente dita também aumenta a 
pena, que varia de 4 e 12 anos.

Ainda que não tenham chances de 
prosperar, esses movimentos ajudam a 
compreender o tamanho da crise polí-
tica e econômica que o Brasil vive. Em 
tempos tão difíceis como os de hoje, não 
é raro que surjam disparates deste nível. 
No fundo mesmo, apesar de toda a incons-
titucionalidade de que se revestem, tais 
movimentos sugerem que algo de muito 
errado se impregnou ao nosso modelo vi-
gente de pacto federativo. Clama-se, nes-
ses grupos, pela separação, quando o que 
na verdade desejam é uma repactuação 
entre a federação e as unidades federadas. 
Vale dizer, entre o Brasil e seus estados. 
Para além da bizarrice que esta proposta 
separatista representa, cabe, sim, ao Con-
gresso Nacional incluir na sua agenda de 
debates a discussão deste tema. O modelo 
federativo brasileiro, com a concentração 
de todos os poderes em Brasília tem de ser 
repensado. Não para atender aos malucos 
de ocasião, mas para o bem do país.

Editorial

 Volta a tese do separatismo
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Artigo

  Cacarecos da língua

Eis uma crônica que eu gostaria de ter 
escrito (Carlos Roberto de Oliveira, que 
leu Gregório Duvivier na “Folha de S. Pau-
lo”, diz que é a minha cara, será?):

Todo dia uma palavra morre e a gente 
não se dá conta. Ao contrário das pessoas, 
que por vezes morrem de desastre, as pa-
lavras só morrem aos poucos, devagari-
nho, cada dia um pouco –à medida em que 
as pessoas que as usavam vão morrendo 
também. Minha avó, por exemplo. Tenho 
certeza de que levou junto com ela a pala-
vra “lorota”.

Há uma multidão de palavras pelas 
quais nada mais se pode fazer: já habi-
tam o subterrâneo das palavras findas. 
O coração parou, o cérebro também, o 
médico declarou o óbito e o padre fez a 
extrema-unção.

Provecto. Linfa. Ergástulo. Patego. Al-
gumas, claro, são natimortas: Lorpa. Tren-
guice. Lordaço. Não adianta bisturi ou ele-
trochoque –nada no mundo vai resgatá-las.

Algumas, para não morrer, reinven-
taram-se. Trocaram de sexo, de nome e 
de profissão. A palavra “zoeira” já signi-
ficou barulho: hoje significa troça. Não é 
o caso da palavra “troça”, tadinha, que tá 
nas últimas –apesar de tão gozada.

O verbo gozar, no entanto, se rein-
ventou. Trabalhava no ramo do humor, 
hoje tá no ramo do prazer –taí um cara 
que sabe aproveitar a vida.

A palavra “impagável” não teve a mes-
ma sabedoria. Perdeu a graça: antes desig-
nava o hilariante, hoje designa a dívida do 
Estado do Rio, tadinha, tão desenxabida 
–outra palavra moribunda.

Há palavras, no entanto, pelas quais 
ainda vale lutar. A palavra “cacareco”, por 
exemplo, tá na UTI. Pros jovens que não 
chegaram a conhecê-la, cacareco é uma 
coisa velha, já sem utilidade. Sim, a própria 
palavra cacareco virou um cacareco.

Está longe de ser o único cacareco da 
linguagem. Pense quando foi a última vez 
que ouviu que a situação está um despau-
tério, que fulano tá borocoxô, que tal rou-
pa é uma coqueluche, que fulana é uma 
songamonga.

O hospital das palavras está cheio – e 
ninguém nem sequer vai visitar as enfer-
mas (“enfermas”: taí outra palavra dodói). 
Elas não têm orgulho. Pra reavivá-las, 
basta chamar em voz alta que elas voltam 
serelepes, faceiras –acabou de acontecer 
com as palavras “serelepe” e “faceira”.

Precisamos fazer uma força-tarefa pra 
salvar a palavra “força-tarefa”. Junto com 
as palavras morrem também as coisas –e 
às vezes é impossível saber quem morreu 
primeiro, se a palavra ou a coisa.

Paramos de falar alpendre porque 
as casas deixaram de ter alpendre ou as 
casas pararam de ter alpendre porque já 
ninguém sabia o que era um alpendre? 

‘Pense quando foi a última vez que ouviu que a situação está um 
despautério, que tal roupa é uma coqueluche”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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NÃO Dá PARA AgRADAR ‘gREgOS E tROiANOS’

Juiz da 5ª Vara Cível de João 
Pessoa e entusiasta da 
cultura nordestina, Onaldo 
Queiroga lançará seu novo 
livro na noite do dia 2 de 
agosto, na Fundação Casa 
de José Américo, no bairro 
do Cabo Branco. “Veredas 
do Eu”, sua nona publicação, 
reúne crônicas e será apre-
sentado pelo pastor Este-
vam Fernandes, que também 
assina o prefácio da obra.

O deputado Wilson Filho 
(PTB), pré-candidato a prefei-
to de João Pessoa, classificou 
de desleal a atitude do PSDB 
de declarar apoio a Luciano 
Cartaxo e não à sua postula-
ção. “Pensei que lealdade se 
pagava com lealdade”, disse, 
ao lembrar que votou em 
Cássio Cunha Lima em 2014. E 
criticou a aliança: “Só tem um 
objetivo, derrotar o governa-
dor, não pensa na cidade”.

“As pesquisas de consumo in-
terno registraram crescimento 
de Cida Ramos e uma queda de 
Cartaxo”. Do vice-prefeito de 
João Pessoa, Nonato Bandei-
ra, avaliando que os grupos 
tradicionais e conservadores 
se uniram na capital por que a 
pré-candidatura da socialista 
está incomodando. O presi-
dente estadual do PP credita o 
chamado ‘chapão’ ao desespe-
ro dos adversários.

MARiNA SilvA cuMPRiRá AgENDA cOM ciDA RAMOS
A pré-candidatura de Cida Ramos (PSB) terá, a partir de hoje, o apoio de 14 partidos. O Rede Sustentabili-
dade vai oficializar o apoio à socialista, em evento num hotel da orla do Cabo Branco. Com a adesão, cresce a 
possibilidade de a ex-senadora Marina Silva, que preside a sigla partidária, cumprir agenda em João Pessoa, 
no próximo mês.      

Ele foi o primeiro a avisar que a pré-candida-
tura do PMDB, seu ex-partido, não decolaria. 
Ao lembrar ontem desse fato, o deputado 
estadual Gervásio Filho (PSB) disse que per-
cebeu que o projeto de Manoel Júnior era 
provocar distensão dentro da legenda. “Ficou 
muito claro que ele estava trabalhando em 
causa própria, não pelo partido”. Sobre uma 
suposta união entre PMDB e PSDB, classificou: 
“É tentar misturar água e óleo”.  

A propósito do tema da abertura da coluna, 
a deputada Daniella Ribeiro disse ontem que 
não acredita que o PSD já decidiu por ofere-
cer a vaga de vice-prefeito ao PMDB, porque 
“não é essa a informação que o PSD passou 
ao PP”. No modelo ‘cobrança velada’ utilizada 
pelo vereador Durval Ferreira, ela disse que 
o seu partido vai indicar, sim, um nome para 
compor a chapa. Senão, ‘adiós’.

Ou vAi Ou rACHA
ElE PREviRA

‘vEREDAS DO Eu’ ‘É DESESPERO’

O PSD de João Pessoa está, digamos, engessado, imobilizado no que diz respeito a escolher o pré-can-
didato a vice-prefeito na chapa de Luciano Cartaxo. Ao tempo em que almeja ter o apoio do PMDB, se-
duzindo a legenda com o oferecimento da vaga, sofre pressão do PP, que também reivindica a indicação, 
como deixou claro o dirigente municipal deste último, vereador Durval Ferreira. O presidente da Câmara 
Municipal, conforme registrou a coluna, afirmou que “o PP é aliado de primeira hora”, logo não poderia ser 
alijado desse processo, como vem ocorrendo. A mensagem do vereador ecoa e reverbera o pensamento 
da Executiva Estadual da legenda, nas figuras do presidente Enivaldo Ribeiro (foto), do deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro e da deputada estadual Daniella Ribeiro. Em hipótese alguma, deixou claro Durval Fer-
reira, o PP aceitará não ter a prerrogativa de indicar o nome do vice na chapa majoritária. A insatisfação 
da legenda, manifestada de forma pública, trouxe um grande problema para Cartaxo. Se desconsiderar 
a postulação da família Ribeiro, poderá perder o apoio do partido que ela comanda. E se facultar-lhe a 
indicação, sua chapa deixará de ser atrativa para os peemedebistas. É aquela coisa: não dá para agradar 
a gregos e troianos, ao mesmo tempo. Mas terá de decidir, não tem jeito. O PP não aceitará ser preterido, 
ficar em segundo plano. 
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Segunda edição do “Gira Mundo” 
levará professores para a Finlândia

FotoS: Ortilo Antônio

20 profissionais vão ser
selecionados para participar 
do programa de intercâmbio

O governador Ricardo 
Coutinho esteve, na tarde da 
última terça-feira nas cidades 
de Jericó e Catolé do Rocha, 
onde inaugurou duas escolas. 
Em Jericó, ele entregou a re-
forma da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Mé-
dio Francisco Maia, que tem 
capacidade para atender 360 
alunos por turno. Já em Catolé 
do Rocha foi inaugurada a Es-
cola Estadual Cidadã Integral 
Técnica Obdúlia Dantas, que 
recebeu investimentos de 
R$ 4,2 milhões com recursos 
do Tesouro Estadual.

A Escola Francisco Maia 
possui oito salas de aula, dire-
toria, secretaria, sala de pro-
fessores, biblioteca, laborató-
rio de informática, bateria de 
banheiros projetada dentro 
dos padrões de acessibilida-
de, depósito, cozinha, despen-
sa, almoxarifado, rampa de 
acessibilidade e área coberta. 

O local foi contemplado com a 
recuperação da coberta, exe-
cução de piso novo em grani-
lito em circulações e salas de 
aula, pintura geral, execução 
de nova caixa d’água (reser-
vatório superior), colocação 
de cerâmica até 1,50m nas 
circulações e salas de aula, 
recuperação de todas as ins-
talações e execução de novo 
muro e portões de acesso.

A escola recebeu aproxi-
madamente R$ 1 milhão de in-
vestimento. Na solenidade, Ri-
cardo ressaltou que uma nação 
só tem futuro quando oferece 
acesso ao conhecimento para 
todos. “Esta unidade de ensi-
no nunca teve uma reforma 
profunda e estava realmente 
precisando. Nós fizemos um 
grande investimento na obra 
desta escola onde estudou boa 
parte dos moradores de Jeri-
có. A reforma foi ampla e con-
templou as necessidades dos 

Ricardo inaugura escolas nas cidades de Jericó e Catolé do Rocha
enSino Fundamental, médio e técnico

alunos e funcionários. A escola 
precisa ter uma boa estrutura 
e também conteúdo. É isso que 
buscamos fazer nas escolas es-
taduais, dotando as unidades 
de laboratórios, ginásios e in-
centivando o ensino e aprendi-
zagem”, ressaltou.

“Essa reforma foi de 
grande importância para to-
dos os moradores de Jericó. 
Hoje estamos com uma esco-
la nova, muito bonita e total-
mente adequada para nossos 
alunos. Antes a situação esta-
va precária”, disse a diretora 

Geane Carla.
O estudante Ricardo 

Douglas, faz o 2º ano e comen-
tou que muitas vezes as aulas 
ficavam paralisadas por causa 
das condições precárias da es-
cola. “O local tinha uma estru-
tura muito ruim que acabava 

prejudicando nosso estudo. 
Em dias de chuva ficava tudo 
cheio de água, isso causava 
um desânimo e falta de inte-
resse dos alunos, muitos iam 
para outra cidade estudar. 
Agora está tudo muito bonito 
e com estrutura adequada”, 
comemorou.

Após a solenidade em 
Jericó, Ricardo seguiu para 
Catolé do Rocha onde inaugu-
rou a Escola Estadual Cidadã 
Integral Técnica Obdúlia Dan-
tas. “Esta é a maior escola en-
tregue pelo nosso Governo. A 
Obdúlia Dantas tem 14 salas 
de aula e toda uma estrutura 
enorme e bem pensada para 
dar as melhores condições 
de estudo para os moradores 
de Catolé do Rocha e região. 
Além de ser grande em estru-
tura, ela também oferecerá 
inúmeras oportunidades de 
aprendizado para os jovens. ”, 
ponderou o governador.

Escola de Ensino Fundamental e Médio Francisco Maia, em Jericó, vai atender 360 alunos por turno

No sentido de fortalecer a 
educação no Estado da Paraí-
ba, o governador Ricardo Cou-
tinho, lançou na manhã de on-
tem, na Escola Cidadã Integral 
Técnica Estadual de Bayeux, o 
Programa "Gira Mundo edição 
Finlândia", o primeiro no Brasil 
destinado a professores. Pelo 
programa, 20 professores da 
Rede Estadual de Ensino, es-
tarão viajando no mês de se-
tembro para a Finlândia, com 
o objetivo de melhorar o em-
preendedorismo, a digitaliza-
ção e a internacionalização nas 
escolas públicas da Paraíba. 
Para os professores interessa-
dos, as inscrições já podem ser 
feitas via on-line através do site 
da Secretaria da Educação do 
Governo do Estado.

Para que os professores 
participem do programa, o Go-
verno do Estado investiu R$ 4 
milhões. "Estamos trabalhan-
do na perspectiva de ampliar 
esse programa para países de 
língua espanhola e portugue-
sa, para transformar cada vez 
mais o Gira Mundo no gran-
de projeto de autoafirmação 
da classe estudantil", disse o 
governador, enfatizando que 
passagens, hospedagens, pas-
saporte, alimentação e a bolsa 
mensal são bancados pelo Go-
verno do Estado.

Ricardo disse que esse 
programa é um estímulo 
para todos os participantes. A 
exemplo do Gira Mundo para 
estudantes no Canadá lançado 
em dezembro, e agora o Gira 
Mundo para professores edi-
ção Finlândia. Os professores 
selecionados participarão de 
cursos com duração de dois 
meses, sobre as metodologias 
de aprendizagem e as práticas 
de ensino no sistema educa-
cional finlândes.

Democracia
"O programa Gira Mun-

do Finlândia, tem o poder de 
intervir em nossas escolas e 
fazer grandes transformações. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na manhã de ontem o go-
vernador Ricardo Coutinho, jun-
tamente com o cônsul honorário 
da Finlândia no Brasil, Gilberto 
Azevedo, assinou o termo de coo-
peração do Programa Gira Mundo 
Edição Finlândia,  na Escola Técni-
ca Estadual de Bayeux. O cônsul 
comentou que o lançamento do 
programa foi um passo muito im-
portante para a educação da Pa-
raíba, pois a Finlândia é um país 
que valoriza o conhecimento e 
o professor. Ele disse que os pro-
fessores iriam adquirir uma vasta 
experiência para repassar para os 
alunos, pois eles iriam se aperfei-

çoar de modo interdisciplinar. “O 
projeto não é exclusivo da Finlân-
dia e os professores que vão para 
lá irão aperfeiçoar o que já sabem. 
Tudo começou de um sonho que 
hoje já tem grande passo para a 
realidade“, disse.

O Programa Gira Mundo 
Edição Finlândia é uma iniciati-
va composta pelos programas 
Educadores Paraíba – Programa 
de Desenvolvimento Profissional 
e Amazing Business Train (ABT) 
e será desenvolvido em parce-
ria com a Universidade de  Ciên-
cias Aplicadas de Häme (HAMK 
– Häme University of Applied 
Sciences), localizada na cidade de 
Hämeenlinna, na Finlândia.

O cônsul explicou que o con-

Docentes participarão de aperfeiçoamento interdisciplinar
Ana Rachel Almeida
Especial para A União

vênio entre as partes foi assinado 
no ano passado, em 2 de julho. Foi 
feito, primeiramente, um proto-
colo de intenções, depois, no mês 
de dezembro, houve mais uma se-

Ricardo assinou termo de cooperação

Durante o lançamento da nova edição, o governador revelou que planeja ampliar o programa para países de língua espanhola e portuguesa

Espero que esta seja uma das 
maiores obras da rede de ensi-
no da Paraíba, afinal, estamos 
promovendo democracia, por-
que esse não é um investimen-
to pessoal, é um investimento 
coletivo", disse o governador.

Segundo o secretário es-
tadual da Educação, Aléssio 
Trindade, o projeto Gira Mun-
do foi uma promessa do gover-
nador Ricardo Coutinho du-
rante sua campanha eleitoral. 
Ele já conseguiu colocar em 

andamento o Gira Mundo Ca-
nadá para estudantes da rede 
e, agora, o Gira Mundo Finlân-
dia para professores. 

O presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), Cláudio 
Furtado, revelou que esse é o 
primeiro programa Gira Mun-
do lançado para professores 
no Brasil. "O governador Ricar-
do Coutinho está de parabéns 
porque está começando esse 
programa no país que tem o 

melhor sistema educacional do 
planeta. Essa experiência vai 
ser bastante importante para 
os professores paraibanos que 
estarão viajando com uma bol-
sa mensal de  € 1,3 mil (Euros), 
além de seguro saúde e auxílio 
instalação e locomoção", dis-
se Cláudio, ressaltando que os 
professores capacitados serão 
agentes multiplicadores para 
toda a categoria na estrutura  
das escolas paraibanas.

O programa concederá 

bolsas na Modalidade Desen-
volvimento Tecnológico e Ino-
vação no Exterior a professo-
res efetivos da Rede Estadual 
de Ensino da Paraíba que quei-
ram se capacitar no sistema 
educacional finlândes. Essa 
edição será realizada pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE) e da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq).

O Gira Mundo está sen-

do desenvolvido em parce-
ria com a Universidade de 
Ciências Aplicadas de Häme 
(HAMK - Häme University of 
Applied Sciences), localiza-
da na cidade de Hämeenlin-
na, na Finlândia.

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 capacitação 
in loco (na Finlândia), que 
terá a duração de oito sema-
nas, e na volta os educado-
res desenvolverão um proje-
to pedagógico.

Objetivos do projeto
Os objetivos principais 

relacionados aos professores 
envolvidos na edição Fin-
lândia são: aprimoramento 
do modelo educacional do 
aprendizado centrado no 
aluno, suas ideias e princí-
pios por meio de uma educa-
ção empreendedora, engaja-
mento das comunidades na 
educação, aprendizado com 
base nas problematizações 
na sala de aula, avaliação 
baseada em competências, 
práticas de educação cen-
tradas no estudante e o uso 
de ferramentas digitais num 
contexto internacional.

quência, finalizando ontem com a 
assinatura concreta do programa. 
Ele relatou que o objetivo da Fin-
lândia é “estender a mão” para 
que outros países com as suas cul-
turas interajam entre si, formando 
um efeito multiplicador. “A Fin-
lândia ficou na primeira colocação 
de país mais verde, foi o primeiro 
que instituiu o sufrágio univer-
sal (direito de votar e ser votado) 
para mulheres, além de respeitar 
as pessoas de forma igualitária. 
Aqui os jogadores de futebol são 
os ídolos, lá são os professores. 
Nós esperamos que os professo-
res tragam todo o conhecimento 
e estamos de braços abertos para 
receber esse povo maravilhoso da 
Paraíba”, comentou.

FotoS: Francisco França/Secom-PB
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Políticas

Orçamento Democrático inicia
hoje a 2a etapa do Ciclo 2016
Abertura da programação 
será às 19h, na Casa
de José Américo

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Exe-
cutiva do Orçamento Demo-
crático, realiza hoje e ama-
nhã a segunda etapa do Ciclo 
2016, que é o Planejamento 
Democrático, quando serão 
dialogadas entre secretários 
e conselheiros das 14 regiões 
georçamentárias, as deman-
das eleitas durante as au-
diências públicas regionais 
deste ano. A abertura da pro-
gramação acontece a partir 
das 19h, na Fundação Casa 
de José Américo de Almeida, 
localizada na Avenida Cabo 
Branco, em João Pessoa.

O Planejamento Demo-
crático tem o objetivo de 
analisar e dialogar sobre 
aquelas prioridades mais 
demandadas durante as úl-
timas audiências regionais, 
realizadas nas 14 regiões do 
Estado, com vistas à identifi-
cação do que poderá ou não 
ser contemplado na Lei Orça-
mentária Anual (LOA/2017).

A abertura do evento 
contará com a palestra sobre 
“Conjuntura política, Pacto 
Federativo e os Reflexos na 
Paraíba”, sob a coordenação 
do secretário executivo do 
Orçamento Democrático, Gil-
vanildo Pereira, seguindo na 
sexta-feira com intervenções 
das Secretarias de Estado 
de Educação, Departamen-

to de Estradas de Rodagem, 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), 
Secretarias de Saúde, Desen-
volvimento Social, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, Cagepa, 
Esporte e Lazer.

Estarão participando 
desta etapa do Planejamen-
to Democrático quatro con-
selheiros regionais e dois 
estaduais, de cada região, 
representando, assim, as 14 
Regiões Georçamentárias, 
além da equipe de Gerentes 
Regionais de Acompanha-
mento e Formação, da Secre-
taria Executiva do Orçamen-
to Democrático Estadual.

O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) lançou na tar-
de de ontem, na sala de sessões da 
entidade, a "Cartilha da Propagan-
da Eleitoral" e a campanha “Pro-
paganda Eleitoral – você é o fiscal” 
em parceria com a Escola Judiciária 
Eleitoral da Paraíba. Na ocasião, 
palestras foram ministradas por juí-
zes de Zonas Eleitorais de João Pes-
soa e Campina Grande, esclarecen-
do as mudanças mais importantes 
na legislação eleitoral para o pleito 
desse ano, que foram sacramenta-
das através da Lei no 13.165/2015, 
conhecida por "minirreforma", 
mas que na realidade implica em 
grandes alterações principalmente 
no tocante à veiculação de propa-
gandas que começam no dia 15 de 
agosto -  quando se inicia o perío-
do eleitoral.

"O objetivo desse encontro é 
mostrar a nova reforma que teve 
na legislação eleitoral, reduzindo 
prazos, e é importante que os se-
nhores [plateia presente] tomem 
conhecimento sobre essa "minirre-

forma" que eu entendo como uma 
reforma muito grande que verifi-
cou-se com a Lei 13.165 relativa à 
mudança, sobretudo, no que tange 
à propaganda eleitoral. Os prazos 
foram reduzidos e essa divulgação 
[das alterações] é por demais ne-
cessária tanto no âmbito da Justiça 
como um todo - os juízes que irão 
diretamente lidar com as eleições, 
que nós temos as municipais [em 
2016]. Iremos fazer 223 eleições e 
talvez 225, com duas cidades com a 
possibilidade de ter segundo turno 
[João Pessoa e Campina Grande]", 
comentou o presidente do TRE-PB, 
o desembargador José Aurélio Cruz.

A primeira palestrante a abor-
dar as mudanças no tocante às pro-
pagandas eleitorais de rua foi a juí-
za Agamenilde Dias Arruda, da 76a 

Zona Eleitoral da capital. "Há uma 
consciência muito grande com re-
lação ao meio ambiente. Daí a 
proibição da pichação de muros; 
da colocação de propagandas em 
bens comuns, bens públicos e tudo 
isso tem uma correlação, essas si-
tuações disciplinadas na lei, com 
os gastos de campanha. Então esse 
disciplinamento tem toda uma se-

quência lógica de, na prestação de 
contas, corresponder efetivamen-
te ao que candidato apresentou 
ao eleitor com os gastos que ele 
declarou. Estão vedadas também 
inscrição à tinta; da exposição de 
placas; de estandartes; de faixas; 
de cavaletes; de outdoors; bonecos 
e assemelhados", explicou.

A outra palestrante que com-
plementou o tema foi a juíza Adria-
na Lóssio, da 72a Zona Eleitoral do 
Município de Campina Grande. 
"Tínhamos 90 dias de campanha, 
com essa parte da propaganda, 
mas hoje foi bastante reduzido e 
temos apenas 45 dias. O que mais 
preocupa a gente com relação a 
esse tema é a questão dos carros, 
já estamos vendo alguns carros 
com adesivos, antigamente era 
permitida a questão do envelopa-
mento. Hoje em dia não é mais, fi-
cou uma metragem muito reduzi-
da, apenas meio metro quadrado, 
no qual só poderá ser adesivado o 
vidro traseiro do carro, as laterais e 
o capô. Temos também problemas 
com relação aos shows, showmício 
não é mais permitido, só os comí-
cios", alertou.

Sobre as mudanças na veiculação de propagandas 
eleitorais em mídias, quem falou foi José Ferreira Ramos 
Júnior, juiz da 1a  Zona da capital. Ele começou falando 
das proibições que foram impostas à propaganda no rá-
dio e na TV. "Temos uma redução significativa na propa-
ganda de rádio e TV para apenas 35 dias. As vedações da 
propaganda de rádio e TV: privilegiar candidato, partido 
político ou coligação; transmitir imagens de realização 
de pesquisas mesmo como matéria jornalística; produzir 
ou divulgar programas que degrade ou ridicularize can-
didato ou utilizar recurso audiovisual com a mesma fi-
nalidade - desenhos animados debochando determinado 
candidato", explanou.

Em seguida, falou sobre as mudanças no guia elei-
toral. A partir das mudanças promovidas na legislação, 
não haverá mais propaganda em bloco dos vereadores. 
"Temos uma mudança interessante: teremos apenas vin-
te minutos de guia eleitoral no rádio e vinte minutos na 
TV. Serão dois horários com propaganda na TV e no rá-
dio, no rádio será das 7h da manhã às 7h10 e das 12h 
às 12h10; na TV das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. 
Propaganda para prefeito apenas. Nessa eleição não 
haverá mais a propaganda em bloco para vereador. Ele 
aparecerá através de inserções durante a programação 
da emissora que será das 5h até a meia-noite, inclusive 
em horário nobre", falou.

TRE lança cartilha para eleições

Propagandas em mídia

“ProPaganda ElEitoral – você é o fiscal”

foto: Marcos Russo

Publicação foi apresentada durante evento, ontem à tarde, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

n Outra proibição importante citada pelo juiz foi a de em horá-
rio eleitoral gratuito de prefeito fazer propaganda de vereador 
e vice-versa, como acontecia com frequência nas eleições 
anteriores. A partir daí, José Ferreira passou a falar sobre as 
proibições na internet. Confira as principais proibições:

n A veiculação de propaganda de qualquer tipo de propaganda 
eleitoral paga;

n A veiculação, ainda que gratuita, de propaganda eleitoral 
em sites de pessoas jurídicas ou sem fins lucrativos; em sites 
oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administra-
ção pública direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios;

n A divulgação da propaganda e de mensagens relativas até ao 
processo eleitoral, inclusive provenientes de eleitor, não pode 
ser impulsionada por mecanismos ou serviços que mediante 
remuneração paga aos provedores de serviço potencializem o 
alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que, 
normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo;

n Compra de likes no Facebook

n Links patrocinados (Google, Twitter, Instagram etc)

saiba mais

A Justiça Federal na Pa-
raíba (JFPB) aderiu à cam-
panha “Coração Azul”, em 
atenção a 30 de julho, Dia 
Mundial de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas. Ado-
tando uma iluminação azul 
na fachada de sua sede ao 
longo desta semana, o ór-
gão do Judiciário busca cha-
mar a atenção da sociedade 
para o tema, alertando para 
a necessidade do compar-
tilhamento de informações 
na prevenção do tráfico de 
pessoas e demonstrando so-
lidariedade com as vítimas 
desse tipo de crime.

A Campanha Coração 
Azul foi lançada em 2013, e é 

realizada internacionalmen-
te pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Cri-
mes (UNODC-ONU). Durante 
a ação, prédios públicos de 
todo o mundo são ilumina-
dos na cor azul.

A ideia busca encorajar 
a participação da população, 
inspirar medidas que aju-
dem a acabar com o tráfico 
de pessoas e permitir que 
todos possam se solidarizar 
com as vítimas.

O “Coração Azul” repre-
senta a tristeza de quem se 
torna mercadoria nas mãos 
insensíveis dos que com-
pram e vendem outros se-
res humanos.

Justiça Federal adere à 
campanha “Coração Azul”

na Paraíba

Luz azul simboliza o enfrentamento ao tráfico de pessoas

foto: Reprodução/Internet

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

Prioridades

n Educação: João Pessoa, Guarabira, 
Solânia, Esperança, Campina Grande, 
Cuité, Sumé, Patos, Itaporanga, São 
Bento, Cajazeiras, Sousa, Princesa Isabel, 
Itabaiana, Pombal, Mamanguape
n saúde: João Pessoa, Guarabira, 
Solânia, Esperança, Campina Grande, 
Cuité, Patos, São Bento, Cajazeiras, 
Sousa, Itabaiana, Pombal
n segurança Pública: João Pessoa, 
Esperança, Campina Grande, Cuité, Sumé, 
São Bento, Itabaiana
n Estradas de rodagem: Guarabira, 
Solânia, Sumé, Cajazeiras, Princesa Isabel
n abastecimento d’água: Itaporanga, 
Sousa, Princesa Isabel, Pombal,
n recursos Hídricos: Patos, Itapo-
ranga
n Esporte e lazer: Mamanguape
Indústria: Mamanguape



Casos de microcefalia na 
Paraíba chegam a 898, 
segundo boletim da SES
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A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra a Ordem Tri-
butária (DCCOT) da capital, o 
Ministério Público do Estado, 
por meio da Promotoria de 
Justiça de Crimes contra a Or-
dem Tributária, e a Secretaria 
de Estado da Receita, defla-
graram, na manhã de ontem, 
a Operação Cinderela, com o 
objetivo de desarticular um 
esquema de sonegação fiscal 
que deu prejuízo superior a 
R$ 133 milhões aos cofres 
públicos. Foram presas três 
pessoas, entre elas o dono de 
uma rede de lojas de calçados 
que atua na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte.

De acordo com a delega-
da titular da especializada, 
Daniela Vicuuna, as investi-
gações da Polícia Civil e do 
Ministério Público indica-
ram que Erivam Leandro de 
Oliveira já devia aos cofres 
públicos mais de R$ 133 
milhões, o que causou a sus-
pensão de emissão da nota 
fiscal pelos estabelecimentos 
cadastrados e o cancelamen-
to do CNPJ. “Se vendo encur-
ralado pela Justiça, visto que 
o senhor Erivam já respondia 
a mais de 15 ações penais, o 
suspeito passou a modificar 
a forma de cometimento do 
crime. Ele mantinha ‘testas 
de ferro’, no nome dos quais 
eram criadas outras empre-
sas, com novo CNPJ, e assim 
foi articulado um esquema 
criminoso de sonegação fis-
cal, que camuflava e fraudava 
operações comerciais”, disse 

a autoridade policial.
Além de Erivam Leandro 

de Oliveira (dono da rede de 
lojas de calçados), ainda fo-
ram presos: Aléssio Clemen-
tino (contador dos estabele-
cimentos comerciais há mais 
de 25 anos) e o ‘testa de ferro’ 
Jobson Medeiros, que atua-
va mais no mercado do Rio 
Grande do Norte, gerencian-
do lojas na cidade de Natal. 
Compõem a rede de calçados 
mais de 34 estabelecimentos 
nos dois estados e que eram 
divididos em dois blocos. 
Na operação também foram 
apreendidos em residências e 
escritórios documentos, tele-
fones celulares, computado-
res, maquinetas de cupom fis-
cal e chaves de empresas. Em 
João Pessoa, também ocorreu 
o fechamento de três lojas da 
Thiago Calçados – duas no 
Bairro de Mangabeira e uma 
no Centro da cidade –, com 
apreensão de todas as merca-
dorias que estavam no esto-
que e em exposição.

Participaram da Ope-
ração 52 policiais civis, dois 
promotores de Justiça da 
Promotoria de Crimes contra 
a Ordem Tributária, 21 audi-
tores fiscais da 1ª Gerência 
Regional e ainda uma equipe 
do Corpo de Bombeiros. Os 
mandados de prisão preven-
tiva e de busca e apreensão 
foram cumpridos nas resi-
dências dos investigados nos 
municípios de João Pessoa 
(PB) e Natal (RN).

Os suspeitos responde-
rão pelos crimes de falsidade 
ideológica, uso de documento 
falso, sonegação fiscal e outros 
crimes contra a ordem tribu-
tária, cuja pena pode chegar a 
até 15 anos de reclusão.

Além do dono da Thiago 
Calçados, mais duas 
pessoas foram presas 

Empresário é preso por sonegação
OPERAÇÃO CINDERELA

A Secretaria de Estado 
da Receita participou ontem, 
em conjunto com a Delegacia 
de Crimes Contra a Ordem 
Tributária e o Ministério 
Público, da Operação Cinde-
rela. As novas investigações 
da equipe de inteligência da 
Receita Estadual e da Pro-
motoria de Justiça de Crimes 
Contra a Ordem Tributária 
resultaram em mandados de 
três prisões, além de busca e 
apreensão em residências e 
também nas lojas da rede de 
calçados Thiago Calçados. 

O grupo calçadista já es-
tava sendo investigado pela 
Receita Estadual e pelo Mi-
nistério Público há 24 meses. 
Considerado o maior sone-
gador do Estado da Paraíba 
no ramo calçadista, o grupo 
já responde por 15 ações pe-
nais na Justiça por sonegação 
fiscal. A rede Thiago possui 
34 lojas nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande e 
em Natal (RN).

Os novos alvos de in-
vestigação sobre o grupo 
calçadista foram lojas com 
razões sociais diferentes, 
mas que estavam sendo 
abertas com novas inscri-
ções por ‘laranjas’ ou ‘tes-
ta-de-ferro’. Quatro lojas 
do grupo em Natal estão 
registradas no nome de um 
cunhado do empresário e 
outras em nomes de fun-
cionários da empresa. As 
investigações apontaram 

FOtOS: Secom-PB

Suspeito é alvo de 15 ações penais

Informações sobre a operação foram repassadas ontem em entrevista coletiva com representantes da PC, MPPB e Receita Estadual 

Receita Estadual participou da operação, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão

Grupo calçadista era investigado há 24 meses

como sendo ‘laranjas’ do 
empresário Erivan Leandro, 
já que as inscrições das lo-
jas em nome do empresário 
e de sua esposa estão can-
celadas na Receita Estadual. 

“Nos últimos três anos, 
as 34 lojas do grupo recolhe-
ram apenas R$ 7 mil de ICMS 
aos cofres públicos do Esta-
do e há 24 meses esses es-
tabelecimentos não prestam 
qualquer informação fiscal à 
Receita Estadual, por isso as 
inscrições estaduais foram 
canceladas”, declarou na en-
trevista coletiva o secretário 
de Estado da Receita do Es-
tado, Marconi Frazão.

Fiscalizçaão
De acordo com o se-

cretário Marconi Frazão, a 
Receita Estadual já dispõe, 
atualmente, de um sistema 
e uma equipe de inteligência 
fiscal que conseguem detec-
tar todo e qualquer tipo de 
infração tributária que acon-
tece no Estado da Paraíba. 

“Já temos um sistema 
capaz de detectar quais em-
presas não estão registran-
do as entradas ou saídas 
de mercadorias, além de 
equipamentos tecnológicos 
que permitem realizar uma 
série de cruzamentos de in-
formações fiscais que ser-

vem para análise de inves-
tigações cada vez mais com 
agilidade e precisão, pois as 
declarações atuais dos con-
tribuintes são eletrônicas e 
devem ser prestadas men-
salmente. 

Por isso, é importante 
que o contribuinte esteja em 
dia com o pagamento do seu 
tributo e sem praticar qual-
quer omissão ou irregulari-
dade para evitar a expressão 
bem conhecida como um tiro 
no pé, tendo em vista que 
será uma questão de tempo 
a Receita Estadual chegar até 
esse contribuinte com práti-
ca ilícita”, apontou. 

O empresário preso na 
Operação Cinderela já é alvo 
em 15 ações penais ajuizadas 
pelo Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) por sonegação 
fiscal. A informação foi dada 
pela promotora de Justiça Re-
nata Carvalho da Luz, da Pro-
motoria de Crimes Contra a 
Ordem Tributária, durante en-
trevista coletiva concedida no 
final da manhã de ontem, no 
auditório da Central de Polícia 
Civil, em João Pessoa.

A entrevista ainda contou 
com a participação do promo-
tor de Justiça Romualdo Tadeu 
de Araújo Dias; do superinten-
dente da 1ª Superintendência 

Regional da Polícia Civil, Mar-
cos Paulo dos Anjos Vilela; do 
secretário estadual da Receita, 
Marconi Marques Frazão; e 
das delegadas Daniela Vicu-
nha e Roberta Neywa.

“Cabe ao Ministério Pú-
blico o oferecimento da ação 
penal. Uma vez concluído o 
inquérito, ele será remetido 
ao Ministério Público para 
análise e oferecimento da ação 
penal junto ao Poder Judiciá-
rio. E vamos acompanhar até 
o final do julgamento. Neste 
momento, vamos aguardar a 
conclusão do inquérito”, disse 
a promotora de Justiça Renata 
da Luz.

O Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra na Paraíba 
(MST) realizou na manhã de ontem 
um protesto próximo à Usina São 
João, localizada na cidade de San-
ta Rita, Região Metropolitana de 
João Pessoa. De acordo com infor-
mações da assessoria de comunica-
ção da Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social da Paraíba (Seds), o 
protesto reuniu 40 famílias que há 
três anos moravam na propriedade 

e durante esse tempo foram despe-
jadas mais de dez vezes. 

Despejadas da usina há dois 
meses pela Polícia Militar - por força 
de uma liminar expedida pelo juiz 
da Vara Agrária, em João Pessoa -, 
as famílias começaram a acampar 
próximo ao local e após receberem 
ameaças decidiram, juntamente 
com o MST, realizar uma ação de 
resistência pedindo uma reunião 
com o proprietário da usina, para 
que voltem a morar na área. 

Segundo a coordenação es-
tadual do MST, o ato foi parte da 

Jornada Nacional de Lutas Contra o 
Golpe e pela Reforma Agrária, reali-
zada nesta semana em todo o País, 
em alusão à passagem do Dia do 
Trabalhador Rural, comemorado na 
segunda-feira, 25 de julho.  De acor-
do com informações da assessoria de 
comunicação da Seds, uma reunião 
com o proprietário da Usina São 
João, o MST e o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), está para ser agendada hoje, 
pelo coordenador de Gerenciamen-
to de Crises da Polícia Militar, tenen-
te-coronel Roberto Costa Rodrigues.

MST faz protesto em Santa Rita
AÇÃO DE RESIStÊNCIA

Jadson Falcão
Especial para A União

A Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa (Homicídios), 
prendeu na terça-feira (27) 
dois homens suspeitos de as-
sassinatos em João Pessoa. 
Thiago Dantas da Silva e Do-
minic Aranha dos Santos tive-
ram mandados de prisão pre-
ventiva cumpridos na Central 
de Polícia, no Geisel, quando 
se apresentaram por conta de 
uma intimação, e estariam en-
volvidos em pelo menos cinco 
assassinatos na cidade.

De acordo com o delegado 
Bruno Victor, Thiago é apon-
tado como chefe de um grupo 
criminoso responsável por cri-
mes contra a vida, e também 

tráfico de drogas, roubos e 
arrombamentos a estabeleci-
mentos comerciais da capital. 
“As investigações mostram que 
os crimes aconteciam no Cen-
tro, Varadouro e Distrito Mecâ-
nico, entre outras localidades. 
Thiago é o chefe desse grupo 
envolvido em pelo menos cin-
co mortes somente este ano. O 
último aconteceu próximo ao 
1º Batalhão da PM e a motiva-
ção teria sido uma disputa por 
ponto de venda de drogas”.

A Polícia Civil continua 
investigando os crimes pra-
ticados pelo grupo, a fim de 
prender os demais integran-
tes da quadrilha. 

Polícia prende dupla 
acusada de homicídios

EM JOÃO PESSOA
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Detran-PB promove palestras no 
Trauma voltadas aos motociclistas
No evento comemorativo 
ao Dia do Motociclista teve 
também visitas a vítimas

Davison Eliziario
Especial para A União

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
promoveu ontem, no audi-
tório do Hospital de Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, um evento 
alusivo ao Dia do Motoci-
clista, que contou com pa-
lestras e visitas a vítimas 
de acidentes de moto. Com 
o tema “Educação e Segu-
rança no Trânsito”, o evento 
contou com representantes 
da Divisão de Educação de 
Trânsito do Detran-PB, do 
Núcleo de Estudos de Trân-
sito do Centro de Educação 
da Polícia Militar, do Corpo 
de Bombeiros e do grupo 
de motociclistas Esqua-
drão de Cristo.

De acordo com a chefe 
da Divisão de Educação de 
Trânsito do Detran-PB, Abi-
madabe Vieira, um evento 
como este no Hospital de 
Trauma reforça o uso ade-
quado de equipamentos de 
segurança e cuidados no 
trânsito não somente para 
os motociclistas que estão 
acidentados, mas também 
para que os familiares pos-
sam contribuir orientando 
seus parentes, lembrando 
que não se deve dirigir após 
consumir bebida alcoólica, 

que é preciso usar capacete, 
que tem que usar o cinto de 
segurança, entre outros cui-
dados, a fim de evitar a rein-
cidência desses motociclis-
tas. “O que nos causa maior 
preocupação é a reincidên-
cia de pacientes. Após um 
período de seis a sete meses 
internados no hospital, al-
guns motociclistas esque-
cem as orientações e a situa-
ção que passaram e acabam 
acometidos pela mesma im-
prudência que os levaram ao 
hospital”, completou.

Eduardo Ferreira é 
instrutor de pilotagem da 
Honda em Recife e está há 
dez anos exercendo essa 
atividade. Ele apresentou 
uma palestra focando nos 
cuidados que os motociclis-
tas e motoristas precisam 
ter para evitar acidentes de 
trânsito. “O maior causador 
de acidente não é a motoci-
cleta, não é o carro, somos 
nós, seja despreparados 
ou mal condicionados. O 
trânsito é perigoso sim, a 
motocicleta é um veículo 
perigoso, não; ele só é mais 
vulnerável que o carro por 
não possuir pára-choque, 
por não possuir carroceria. 
É preciso saber utilizar a 
motocicleta da forma cor-
reta para que acidentes não 
aconteçam mais. Um evento 
como este mostra que esta-
mos aqui em prol da vida 
e da segurança junto aos 
familiares e as pessoas viti-
madas”, ressaltou Eduardo.

A Escola Estadual Fe-
nelon Câmara, localizada 
no bairro Castelo Branco 
III, em João Pessoa, que 
conta com aproximada-
mente 150 estudantes, do 
1º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental, está desenvol-
vendo o Projeto Educação 
que Transborda, proposta 
coletiva de aprendizagem 
multidisciplinar no pro-
cesso de construção de 
uma educação de qualida-
de social. 

O projeto tem como 
objetivo promover e in-
tensificar ações práticas e 
coletivas de aprendizagem 
multidisciplinar para a me-
lhoria dos índices de profi-
ciência do ensino e apren-
dizagem, projetando uma 
educação integral e de qua-
lidade social, voltada aos 
estudantes e comunidade 
escolar. 

Nesta perspectiva, o 
projeto, que vem sendo 
desenvolvido desde mar-
ço deste ano, desenvolve 
ações didáticas pedagógi-
cas abordando o fortaleci-
mento do componente de 
Matemática e de Língua 
Portuguesa, com foco na 
produção textual dos es-
tudantes do 1º ao 5º ano, 
resgatando o prazer pela 
leitura. 

O projeto vem ultra-
passando os muros es-
colares, proporcionando 
aos estudantes atividades 
multidisciplinares, como: 
palestras, construção de 
informativos, aulas de 

campo, eventos educati-
vos, passeios sociocultu-
rais, jogos dinâmicos e 
tecnológicos, enfatizando 
a aquisição de habilidades 
cognitivas. 

Também vem sendo 
desenvolvida uma cami-
nhada educativa, que en-
volve várias parcerias com 
entidades como a Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), o Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, a Ener-
gisa, a Polícia Ambiental, 
o Unipê, a Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e 
Artes e o Jornal Correio da 
Paraíba.

Estas ações desperta-
ram nos professores o de-
senvolvimento de oficinas 
com diferentes gêneros 
textuais, acentuando o gos-
to pela leitura realizada no 
cotidiano da sala de aula. A 
produção compreende tex-
tos de saúde, esporte, lazer, 
educação, atualidades, va-
lores éticos, entre outros. 

Projeto é realizado em 
escola estadual de JP 

EDUCAÇÃO QUE TRANSBORDA

O Governo do Estado, por meio 
das Secretarias de Agropecuária e 
da Agricultura Familiar, realiza hoje 
uma série de atividades alusivas ao 
Dia do Agricultor. Além de feiras dos 
produtores, haverá palestras e entre-
ga de kits para implantação e rees-
truturação de feiras da agricultura 
familiar. A programação se prolon-
gará até a sexta-feira (29).

Durante a programação, serão 
entregues equipamentos para a con-
servação de produtos beneficiados e 
processados além de materiais para 
implantação e reestruturação de fei-
ras da agricultura familiar, no qual 
foram investidos de R$ 1,3 milhão. 
Os recursos são provenientes do Pro-
grama Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Territórios Rurais 
(Pronat), e a ação beneficiará 655 fa-
mílias de 36 municípios dos Territó-
rios do Médio Sertão, Zona da Mata 
Norte e Mata Sul.

O principal objetivo é desentra-
var a comercialização dos produtos 
da agricultura familiar, que sempre 
foi um ponto de estrangulamento 

apontado pelos agricultores e cons-
ta como um grande desafio para 
o desenvolvimento da agricultura 
familiar. Nos últimos anos, a comer-
cialização vem despontando e sen-
do fortalecida pelos programas de 
comercialização institucional e pelas 
feiras da agricultura familiar que 
vêm sendo implantadas. Contudo, 
ainda há grande demanda por fei-
ras, já que a maioria dos municípios 
não possui suas feiras livres, o que 
vem prejudicando tanto os consumi-
dores como também os agricultores 
familiares.

O secretário do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca, Rô-
mulo Montengro, destaca que as 
feiras se caracterizam por ser um es-
paço que acomoda vários produtos 
e experiências existentes nos territó-
rios. “Observa-se que estes espaços, 
além da comercialização, garantem 
outros tipos de negociações e de tro-
ca de experiências que fortalecem a 
organização social e produtiva dos 
agricultores, como também forta-
lece a visualização dos produtos 

advindos da agricultura familiar e 
provoca uma mudança de compor-
tamento tanto por parte dos agri-
cultores como dos consumidores”, 
observou.

E acrescentou: “As feiras tam-
bém contribuem para o resgate da 
culinária regional, a partir dos pro-
dutos expostos, da diversidade de 
frutas, legumes, verduras, como 
também, as plantas ornamentais, 
medicinais e outras utilizadas para 
outros fins, ou seja, um verdadeiro 
mosaico cultural que é exposto e tro-
cado entre feirantes e consumidores. 
Enfim, as feiras garantem o supri-
mento de um mercado pequeno, 
mas com grande potencial e o nosso 
papel é dar estrutura aos produtores 
e agricultores para que possam ex-
pandir com qualidade a produção".

A gestão e organização das 
feiras ficam a cargo dos técnicos da 
Gestão Unificada (Emater, Emepa e 
Interpa), bem como dos assessores 
territoriais de inclusão produtiva dos 
Núcleos de Extensão em Desenvolvi-
mento Territorial (Nedets).

Dia do Agricultor é lembrado com 
feiras e entrega de equipamentos 

COmEmORAÇÃO

O piloto paraibano 
Halley Amorin, bicampeão 
brasileiro em wheelling (es-
porte radical marcado por 
acrobacias sobre motocicle-
tas), esteve presente e fa-
lou sobre a sua experiência 
como piloto e de como a fé 
em momentos difíceis é algo 
fundamental. “São even-
tos como estes que como-
vem o coração das pessoas. 
Como sou um profissional 

de moto, faço um esporte 
que para muitas pessoas é 
considerado arriscado, mas 
com prática e fazendo da 
forma correta você passa 
segurança para outras pes-
soas e deixa uma mensa-
gem de motivação também”, 
completou Halley.

Segundo Ruy Bezerra 
Cavalcanti, diretor de En-
genharia do Detran-PB, os 
índices alarmantes de aci-

dentes no trânsito não se-
rão resolvidos pelas autori-
dades, não serão resolvidos 
por processos de fiscaliza-
ção e policiamento, é pre-
ciso que toda a sociedade 
esteja envolvida para que 
possamos enfrentar todos 
os problemas relativos ao 
trânsito. 

“Precisamos começar a 
pensar diferente. Não existe 
acidente de trânsito. Existe 

um evento provocado por 
negligência, imprudência ou 
imperícia, acidente não. E 
como se corrige estas ques-
tões? Se corrige com educa-
ção, com mudança de cultu-
ra, e isto não cabe somente 
ao Poder Público, mas a toda 
sociedade que está perden-
do amigos e familiares no 
trânsito. É uma mudança de 
atitude, de cultura e de pen-
samento”, ressaltou.

Evento destacou a educação e a segurança no trânsito, com as presenças da PM, Corpo de Bombeiros e grupo Esquadrão de Cristo

Objetivo do 
projeto é 
promover nas 
escolas ações 
práticas e 
coletivas de 
aprendizagem 
multidisciplinar 

Data: 28/7/2016
Hora: 8h às 12h

Local: Centro de Saúde e Tecnologia 
Rural – UFCG, campus de Patos.

- 8h às 12h - Feira da Agricultura 
Familiar de Patos e dos 24 municí-
pios do Território.
- Exposições Institucionais.
- Atrações culturais.
- 8h30 às 9h50 - Palestra aos agricul-
tores familiares e suas organizações 
sobre Dinâmica de Gestão das Feiras e 

dos Polos de Produção para Mercados 
Institucionais (PNAE e PAA).
 
- 10h às 11h30 - Solenidade de en-
trega de kits para implantação de 
14 feiras de agricultura familiar e 
potencialização de 12 Polos de Pro-
dução para PNAE e PAA, benefician-
do os 24 municípios do Território do 
Médio Sertão.

 Data: 29/7/2016
Hora: 6h às 10h

Local: Pátio da Feira do Produtor 
– Sede Estadual da Emater/PB,       
BR 230 – Km 13 – estrada de 
Cabedelo/PB.

Abertura:
Mensagem em homenagem ao agri-
cultor (Nivaldo Magalhães).
- Momento de Fé
Diácono - José Nunes / presbítero - 
Jefferson F. de Moraes.
- Palavra do agricultor
- Representante das associações 

beneficiadas (diretora da Agroa);
- Palavra do representante da Se-
cretaria Especial da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Agrário
- Mensagem do secretário Rômulo 
Montenegro.
- Solenidade de entrega de kits 
para implantação e reestruturação 
de feiras da agricultura familiar dos 
municípios da Zona da Mata Norte e 
Zona da Mata Sul.
- Forró pé-de-serra (durante a 
feira).

Programação

FOTO: Evandro Pereira
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Saúde confirma 155 casos de
microcefalia em 62 municípios 
Número de óbitos chegou 
a 25 na Paraíba, sendo 
confirmados 17 casos 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio 
da Gerência Operacional de 
Resposta Rápida, registrou 
898 casos de microcefalia 
em 135 municípios paraiba-
nos, no período de agosto de 
2015 até a vigésima nona se-
mana de 2016. 

Desses casos, 155 fo-
ram confirmados em 62 
municípios, com base nos 
laudos dos exames de ima-
gem e/ou resultados de 
exames laboratoriais para 
detecção do vírus zika; 494 
descartados para a micro-
cefalia relacionada à infec-
ção congênita e 249 estão 

sob investigação. Quanto 
aos óbitos, dos casos noti-
ficados na Paraíba, 25 evo-
luíram para óbito, sendo 
confirmados 17, nos muni-
cípios de Sapé (2), São José 
do Sabugi (1), São João do 
Rio do Peixe (1), São Miguel 
de Taipu (1), Santa Rita (2), 
Sossego (1), Olivedos (1), 
Piancó (1), Parari (1), Nova 
Olinda (1), São Bento (1), 
Juazeirinho (1), João Pessoa 
(1), Conde (1) e Campina 
Grande (1). Oito foram des-
cartados.

Para outros esclareci-
mentos, entrar em contato 
com o Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância 
em Saúde (Cievs), da SES, por 
meio do endereço eletrônico 
cievs.pb@gmail.com ou pelo 
telefone 0800-281-0023.

FOTO: Reprodução/Internet

O Dia Mundial de Combate às 
Hepatites Virais é celebrado hoje 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) com o objetivo de chamar a 
atenção e encorajar a prevenção, o 
diagnóstico e o tratamento das hepa-
tites B e C, cujo vírus está silenciosa-
mente presente em mais de 400 mi-
lhões de pessoas ao redor do mundo. 
De acordo com dados da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), em 2014 
foram registrados na Paraíba 294 ca-
sos de hepatite A, 166 de hepatite B e 
86 de hepatite C. Em 2013, foram 487 
casos de hepatite A, 181 de hepatite 
B e 48 de hepatite C.

As hepatites virais são a 7ª maior 
causa de mortalidade no mundo, 
sendo as hepatites B e C responsá-
veis por 95% das mortes. No Brasil, 
existem cerca de três milhões de pes-
soas infectadas pelo tipo C da doen-
ça, que é, juntamente com os outros 
tipos de hepatite, responsável por 
40% dos transplantes de fígado rea-
lizados no país, uma vez que causa o 
câncer no fígado e a cirrose, poden-

do levar o paciente à morte. 
A contaminação pela hepatite B 

acontece principalmente pelo sexo, 
quando ocorre o contato com o san-
gue ou outros fluídos corporais de 
uma pessoa infectada, e a vacina 
preventiva para esse tipo da doen-
ça é segura e eficaz. A hepatite tipo 
B não tem cura, e o tratamento da 
doença é feito com a ingestão de 
um comprimido ao dia. 

Para o tipo C da hepatite não exis-
te vacina preventiva e o tratamento, 
que é realizado em 12 semanas, con-
segue curar 95% dos infectados. A 
maioria das pessoas que são portado-
ras da doença não tem conhecimento 
dese fato, e por isso é extremamente 
importante que se faça o teste rápi-
do para diagnóstico do HIV, da sífilis 
e das hepatites B e C. 

A vacina preventiva da hepatite 
B pode ser encontrada em todos os 
postos de saúde dos municípios, e o 
tratamento das hepatites B e C pode 
ser realizado no Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley ou no Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga, locais 
de referência para o tratamento da 
doença, que ficam em João Pessoa.

O Complexo Hospitalar de 
Doenças Infectocontagiosas Cle-
mentino Fraga (CHCF), unidade in-
tegrante da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), promove diversas 
atividades alusivas ao Dia Mundial 
de Combate a Hepatites Virais, que 
transcorre hoje, com programação 
prevista para dois dias consecutivos.

As ações de saúde serão realiza-
das das 8h às 16h, hoje e amanhã, no 
ambulatório do Complexo Clementi-
no Fraga, no bairro de Jaguaribe, em 
João Pessoa. Os serviços oferecidos à 
população são testagens de hepati-
tes B e C, sífilis, verificação de pressão 
arterial, testes de glicemia e o teste 
rápido para detecção do HIV, cujo 
resultado é conhecido em menos de 
uma hora. Além de todos os serviços, 
haverá a disponibilização de 150 do-
ses da vacina contra hepatite B.

Referência Estadual - O Com-
plexo Hospitalar de Doenças Infec-
tocontagiosas Clementino Fraga 

(CHCF) é referência estadual no 
tratamento de hepatites virais. A 
unidade atende usuários dos 223 
municípios paraibanos e mantém 
uma equipe de plantão 24 horas 
para casos deste tipo. Desde 2011, 
o CHCF mantém uma equipe multi-
profissional que presta atendimen-
to externo nas mais variadas comu-
nidades paraibanas, por meio do 
Programa Clementino Itinerante. 

A diretora-geral do Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga, Adria-
na Teixeira, destacou a importância 
de um evento de saúde deste porte 
como uma chance de levar a um nú-
mero maior de pessoas os serviços 
já disponibilizados na unidade. “So-
mos referência estadual no combate 
a hepatites virais e outras doenças 
infectocontagiosas e temos o dever 
de disponibilizar, a um número cada 
vez maior de indivíduos, esses servi-
ços de excelência em saúde pública”, 
afirmou Adriana.

Hepatites virais são a 7a maior 
causa de mortalidade no mundo

Ações de saúde no Clementino Fraga

DIA DE COMBATE

Jadson Falcão
Especial para A União

O Hemocentro da Paraí-
ba programou para o mês de 
agosto nove coletas externas 
de sangue. De acordo com o 
cronograma elaborado pelo 
Núcleo de Ações Estratégicas, 
as primeiras coletas acontecem 
na próxima terça-feira (2) na 
Faculdade de Ciências Médicas, 
em Cabedelo, e na quarta-feira 
(3) na Usina Pró-Fé, no Municí-
pio de Mataraca/Rio Tinto.

No dia 6 (sábado), a uni-
dade móvel estará no Muni-
cípio de Araçagi, e no dia 12 
(sexta-feira), no Município de 
Mari, na Escola José Paulo de 
França. No dia 13 (sábado), a 
coleta será na Praça da Paz, e 
no dia 17 (quarta-feira), na 
Central de Aulas da UFPB.

No sábado (20), os candi-
datos à doação poderão com-
parecer na Facene/Famene, 
e na quarta-feira (24) na Es-
cola Cidadã, no Município de 
Bayeux. A programação de co-
letas externas será finalizada 
no sábado (27) no McDonald’s 
da Rui Carneiro.

 A coleta do dia 13, na 
Praça da Paz será realizada 
das 8h às 13h, e as demais, 

Fiscais do Procon de 
Campina Grande receberam 
denúncias de consumidores, 
na última terça-feira (26), 
que afirmavam ter encontra-
do no supermercado Hiper 
Bompreço, da Avenida Flo-
riano Peixoto, produtos ven-
cidos sendo comercializados 
com as datas de validade 
adulteradas. Após confirmar 
as queixas, a mercadoria foi 
apreendida e o supermerca-
do autuado.

De acordo com o Procon, 
a empresa responderá proces-
so administrativo no órgão de 
defesa do consumidor. “Nos-
sos fiscais foram ao local e, de 
fato, existiam produtos venci-
dos sendo vendidos normal-
mente, com um adesivo por 
cima da data de vencimento 

correta”, informou Paulo Por-
to, coordenador executivo do 
Procon Municipal.

No supermercado, o 
órgão encontrou produtos 
como carnes, frangos e ve-
getais com as datas adul-
teradas. “A equipe fez uma 
vistoria e encontrou algumas 
bandejas com adesivos co-
brindo a data de vencimento. 
Em uma das bandejas estava 
marcando a validade até 31 
de maio de 2016 e, por bai-
xo, havia um adesivo com 
outra data, marcando 24 de 
abril de 2016. Os consumi-
dores devem estar atentos e 
denunciar. Isso é crime”, aler-
tou o coordenador.

A exposição dos produ-
tos deve ser feita dentro das 
normas exigidas. O caso já foi 

encaminhado para o Ministé-
rio Público e, ainda nesta se-
mana, o órgão acionará a Vi-
gilância Sanitária para uma 
ação conjunta.

"Estamos preocupados 
com o desleixo do estabe-
lecimento, principalmente 
quando apreendemos pro-
dutos alimentícios. Todo es-
tabelecimento deve oferecer 
produtos com qualidade e 
dentro da data de validade. O 
que não tem mais cabimento 
é a venda de produtos impró-
prios para o consumo", des-
tacou Paulo Porto. Os con-
sumidores que se sentirem 
lesados devem acionar, ime-
diatamente, a fiscalização 
do Procon através do (83) 9 
8802-5525 ou por meio das 
redes sociais.

Hemocentro programa nove 
coletas externas para agosto

Procon autua supermercado por 
produtos com validade vencida

DOAÇÃO DE SANGUE

EM CAMPINA GRANDE

das 8h às 16h. Para a coorde-
nadora do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemocentro, 
Divane Cabral, “as ações de 
coletas externas proporcio-
nam um momento para sen-
sibilizar as pessoas sobre a 
importância do ato de doar 
sangue. É um gesto humano, 
solidário e que salva vidas”.

A Hemorrede do Hemo-
centro da Paraíba é responsá-
vel por atender 40 hospitais, 

cobrindo 100% dos leitos 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e mais os leitos de pla-
nos de saúde cadastrados. 
Para tanto é composta por 
uma rede de onze hemonú-
cleos distribuídos nos municí-
pios de Guarabira, Picuí, Mon-
teiro, Princesa Isabel, Patos, 
Piancó, Itaporanga, Itabaiana, 
Cajazeiras, Sousa e Catolé do 
Rocha, além de um regional, 
em Campina Grande.

n Ter idade entre 16 e 69 anos (se for menor de 18 anos é necessário a presença 
do responsável legal);
n Pesar acima de 50 quilos;
n Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas;
n Estar alimentado, respeitando o intervalo de três horas após o almoço;
n Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação;
n Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;
n Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;
n Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
n Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;
n Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso de 
pílulas anticoncepcionais não impedem a doação;
n Respeitar o intervalo entre as doações, que deve ser de dois meses para os 
homens e de três meses para as mulheres.

As pessoas interessadas em doar sangue e precisarem tirar qualquer dúvida podem 
ligar para o telefone (083) 3218-7698.

Para ser doador

Microcefalia é uma 
lesão cerebral que 
ocorre no período 
gestacional, impedindo 
o desenvolvimento 
encefálico do bebê
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MPF impede construção de barragens 
igual à que se rompeu em Mariana
No estado mineiro já 
estão suspensos todos os 
processos de licenciamento

Léo Rodrigues 
Repórter da Agência Brasil 

O Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM) 
recebeu recomendação do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
para não autorizar a constru-
ção de barragens similares a do 
Fundão, pertencente à minera-
dora Samarco, que se rompeu 
no município de Mariana (MG), 
em novembro do ano passado. 
Considerada a maior tragédia 
ambiental do País, o episódio 
deixou 19 mortos, provocou 
destruição de vegetação nativa 
e poluiu a bacia do rio Doce.

A recomendação foi en-
tregue nessa terça-feira (26). 
Segundo o documento, devem 
ser reprovados os planos que 
indiquem a utilização do méto-
do de alteamento a montante. 
Este método envolve a cons-
trução de barragens de rejeitos 
em etapas, através de elevações 
sucessivas a partir de um dique 
de partida. Por estar vinculado 
a diversos casos de rompimen-
tos em todo o mundo, há países 
onde ele já é proibido, como o 

Chile e o Peru.
O MPF recomenda ain-

da que os projetos para am-
pliação ou alteração de bar-
ragens, após a anuência e o 
licenciamento ambiental dos 
órgãos competentes, sejam 
analisados pelo DNPM quan-
to aos aspectos de segurança. 
O DNPM tem dez dias úteis 
para se manifestar se acata ou 
não a recomendação.

Decreto
Em Minas Gerais, já estão 

suspensos todos os processos 
de licenciamento ambiental 
para barragens que preten-
dam utilizar o método de alte-
amento para montante. A me-
dida foi tomada por meio do 
Decreto 46.993/2016, assina-
do em maio pelo governador 
Fernando Pimentel.

A suspensão em terri-
tório mineiro vale até que o 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam) defina 
critérios e procedimentos a 
serem adotados pelos empre-
endimentos minerários. Ainda 
segundo o decreto, as barra-
gens com alteamento a mon-
tante já existentes em Minas 
Gerais deverão realizar uma 
auditoria extraordinária até o 
dia 1º de setembro.

FOTO: Reprodução internet

A medida já havia sido assinada pelo governador de Minas Gerais Fernando Pimentel por meio do decreto 46.993/16

Os quatro acusados de ser res-
ponsáveis pelo incêndio na Boate Kiss 
serão julgados pelo Tribunal do Júri. 
A decisão foi proferida ontem pelo 
juiz Ulysses Fonseca Louzada, titular 
da 1a Vara Criminal da Comarca de 
Santa Maria, cidade da região central 
do Rio Grande do Sul onde ocorreu o 
incêndio, em janeiro de 2013.

Sete jurados vão decidir se Elis-
sandro Callegaro Spohr, Mauro Lon-
dero Hoffmann, Marcelo de Jesus 
dos Santos e Luciano Augusto Boni-
lha Leão são culpados ou inocentes 
das acusações apontadas pelo Mi-
nistério Público Estadual (MPE-RS). 
Spor e Hoffmann eram sócios da 
boate, enquanto Santos e Leão in-
tegravam a banda que se apresen-
tava na casa na noite do incêndio. 
Os quatro são acusados de homicí-
dio duplamente qualificado, consu-
mado contra as 242 vítimas, e ten-
tado contra mais 636 pessoas que 
estavam na boate. Na decisão de 
195 páginas, o juiz Louzada afirma 
que há indícios suficientes de que 
os acusados tenham agido confor-
me denunciado pelo MPE-RS. Ainda 
não há data para o julgamento do 
Tribunal do Júri.

O incêndio
Na madrugada de 27 de janeiro 

de 2013, uma festa universitária es-
tava sendo realizada na Boate Kiss, 
no centro de Santa Maria. Durante 
a apresentação da banda Guriza-
da Fandangueira, um dos fogos de 
artifício usados pelo grupo atingiu 
a espuma usada para isolamento 
acústico da casa.

O fogo se espalhou e liberou 
uma fumaça tóxica, que tomou con-
ta da boate. O incêndio causou a 
morte de 242 pessoas, a maioria por 
asfixia, e feriu 636.

O caso
Segundo a denúncia do MPE-RS, 

a espuma usada para isolamento 
acústico da Boate Kiss era impró-
pria, por ser altamente inflamável e 
não ter indicações técnicas de uso. 
A casa noturna também não ofere-
cia condições de segurança e saídas 
de emergência, e estaria superlota-
da na noite do incêndio.

Os integrantes da banda foram 
denunciados por usar, dentro da 
boate, fogos de artifício destina-
dos apenas a ambientes externos. 
Eles também apontaram os artefa-
tos para o teto da casa, causando a 
queima da espuma acústica.

Ainda conforme a acusação, os 
crimes foram duplamente qualifica-
dos por crueldade e motivo torpe. 
A qualificadora do meio cruel refe-
re-se ao uso de fogo e produção de 
asfixia nas vítimas. O motivo torpe, 
segundo o MPE-RS, envolve ganân-
cia dos réus, uma vez que tanto a 
espuma quanto os fogos de artifício 
usados eram mais baratos do que os 
objetos próprios para aquele tipo 
de ambiente.

O caso da Boate Kiss tem, ain-
da, outros cinco desdobramentos 
na justiça - três na esfera criminal e 
dois na esfera cível.

Réus do processo da Boate 
Kiss agora vão a júri popular

incêndiO maTOu 242 pessOas

daniel Isaia
Correspondente da Agência Brasil 

Na decisão de 
195 páginas, o 
juiz Louzada afirma 
que há indícios 
suficientes de que 
os acusados 
tenham agido 
conforme denunciado 
pelo MPE-RS.

Está confirmada para esta 
sexta-feira  (29) a Audiência 
Pública promovida pela Defen-
soria Pública da Paraíba com o 
tema Enfrentamento da Cultu-
ra do Estupro. O evento começa 
às 8h30 com o credenciamento 
dos participantes e abertura 
oficial às 9h, no auditório do 
Fórum Cível Desembargador 
Mário Moacyr Porto, na Aveni-
da João Machado, na capital.

De acordo com a defenso-
ra Fátima Marques, membro 
da Comissão da Mulher do 
Condege, o debate sobre o es-
tupro tem como ponto de par-
tida a discussão também so-
bre o machismo enraizado na 
sociedade desde muito tempo. 
“A realidade no País é de uma 
mulher estuprada a cada 11 
minutos e 30% dos estupros 
são cometidos por parentes, 
namorados ou amigos da víti-

ma. E em muitos dos casos, há 
uma culpabilização da vítima 
que vem de uma cultura ma-
chista”, disse.

Essa Audiência Pública 
quer discutir com a sociedade 
sobre como mudar a cultura 
machista e melhorar a assistên-
cia às vítimas na rede de Aten-
dimento às Mulheres Vítimas 
de Violência Sexual. “A gente 
precisa de um atendimento 
acolhedor para a mulher, para 
que ela se sinta preparada para 
efetuar o registro de ocorrên-
cia, pois muitas vezes ela não 
se sente. Ela precisa encontrar 
um ambiente seguro e recepti-
vo.”, completou a defensora.

Para a Audiência Pública 
foram convidados represen-
tantes dos Juizados da Violên-
cia Doméstica, das Varas Cri-
minais – Família – Infância e 
Juventude. representantes do 

Ministério Público Estadual, 
da OAB/PB, das Delegacias da 
Mulher, Assembleia Legislativa, 
Câmaras Municipais, Secreta-
ria de Estado da Mulher,  Se-
cretaria da Segurança Pública, 
representantes dos  Movimen-
tos Sociais, da Polícia Militar, 
do Instituto de Polícia Cientí-
fica, das Maternidades Cândi-
da Vargas e Frei Damião e da 
UFPB, além de ser um evento 
aberto ao cidadão.   

Audiência Pública sobre a Cultura 
do Estupro será realizada amanhã

nO audiTóRiO dO FóRum cíveL em Jp

n Audiência Pública – Enfrentamento da 
Cultura do Estupro
n Quando: dia 29 de julho/2016
n Horário: a partir das 8h30
n Onde: Auditório do Fórum Cível Desem-
bargador Mário Moacyr Porto, Av. João 
Machado, s/n, Centro – João Pessoa) 

serviço

André Richter  
Repórter da Agência Brasil 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ricardo Lewandowski, deter-
minou ontem a transferência 
do doleiro Lúcio Funaro da 
carceragem da Polícia Fede-
ral em Brasília para Peniten-
ciária da Papuda, também no 
Distrito Federal. Funaro está 
preso desde o dia 1º deste 
mês, quando foi alvo da Ope-
ração Sépsis.

Lewandowski atendeu ao 
pedido de transferência feito 
pela defesa do doleiro. Os ad-
vogados disseram ao Supremo 
que foram informados pela 
Polícia Federal que o inves-

tigado seria transferido para 
uma sala da polícia localizada 
no Aeroporto de Brasília, devi-
do a um problema no encana-
mento da cela atual. Ao decidir 
a questão, Lewandowski, que 
está no plantão de recesso do 
STF, entendeu que a medida 
atentaria contra os princípios 
da integridade física e de segu-
rança do preso.

Prisão
De acordo com as in-

vestigações, Funaro atuava 
como operador financeiro 
do deputado federal afastado 
Eduardo Cunha (PMDB-rJ) 
no recebimento de propina 
de empresas interessadas na 
liberação de verbas do Fun-

do de Investimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS). O suposto 
esquema foi delatado pelo 
ex-vice-presidente de Fun-
dos de Governo e Loterias da 
Caixa, Fábio Cleto, que tam-
bém é investigado.

Após a prisão, o advoga-
do de Funaro, Daniel Gerber, 
disse à Agência Brasil que o 
doleiro não tem participação 
nos fatos. “Lúcio Funaro é 
inocente das acusações que 
o delator lhe imputa e irá 
provar inocência no curso do 
processo. Assim que tivermos 
acesso aos autos, esperamos 
demonstrar este equívoco ao 
ministro e ao Supremo Tribu-
nal Federal.”

STF autoriza a transferência de 
Funaro para presídio em BSB

peniTenciÁRia da papuda



“Alegria de Náufragos” 
será apresentado no 
Espaço Paralelo
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Ariano Suassuna é o
homenageado de hoje 
do Pôr do Sol Literário 
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Niskier escreve sobre a 
trajetória do acadêmico 
Evaristo de Moraes

ESPETÁCULO LITERATURA

A 2a edição do Projeto Aruandando no Campus será 
realizada amanhã, na UFPB, exibindo cinco filmes que 

destacam a participação de paraibanas no cinema

Mulheres no Cinema é o tema da 
2ª edição do projeto de exten-
são Aruandando no Campus, 
evento que se realizará amanhã, 
a partir das 18h30, no Cine 
Aruanda do Centro de Comuni-
cação, Turismo e Artes (CCTA), 
instalado no Campus I da UFPB 

(Universidade Federal da Paraíba), em João 
Pessoa. Integram a programação cinco filmes, 

a exemplo de Redemoinho, da diretora e 
atriz paraibana Marcélia Cartaxo, que foi 
o grande vencedor, na categoria curta-me-
tragem, da Mostra Competitiva Nacional do 
20º Cine PE  - Festival de Cinema de Recife 
2016, além de ter ganhado os prêmios 
do Canal Brasil de Melhor Filme, Melhor 
Roteiro e Melhor Ator (Daniel Porpino). 
No total, serão 90 minutos de duração, 
seguidos de debate entre convidadas e 
os espectadores, mediado pelo profes-

sor Lúcio Vilar, quando se levantarão 
questões sobre a presença feminina 

na Sétima Arte.    
“A receptividade da 1ª edição 

do Aruandando no Campus, 
que é um projeto de exten-

são do Departamento 
de Mídias Digitais 
da UFPB, realizado 
em parceria com o 

Curso de Cinema do 
CCTA, foi muito boa e 

expressiva. Cerca de 60 

pessoas compareceram no Cine Aruanda, o que 
é um público muito bom por ter sido o primeiro 
evento. Nesta nova edição, a expectativa é de que 
o número de espectadores seja maior”, confessou 
para o jornal A União o idealizador e coordena-
dor do projeto, Lúcio Vilar, que também é profes-
sor do DMD. Ele ainda lembrou que o evento tem 
relação com o Festival Aruanda, que ocorrerá 
no final deste ano e objetiva, por exemplo, pro-
mover a circulação entre os próprios alunos da 
instituição, além de atender ao público em geral, 
que não pertence à comunidade acadêmica. 

O professor Lúcio Vilar ressaltou que inte-
gram a programação obras produzidas apenas 
por mulheres paraibanas, seja como realiza-
doras, seja dando vida a personagens fortes 
ou, ainda, atuando por trás das câmeras. Nesse 
sentido, são curtas dos anos 1980 - onde aparece 
a diretora Elisa Cabral - até filmes mais recentes, 
protagonizados, a exemplo da atriz Zezita Matos, 
que ora atua na novela global Velho Chico. 

O coordenador do projeto Aruandando no 
Campus ainda destacou a importância do ba-
te-papo que sempre acontece após as exibições 
dos filmes. Na 1ª edição do evento, por exemplo, 
ele disse que foi “muito rica” a participação do 
veterano ator Fernando Teixeira no debate, que 
ainda considerou “salutar”.     

Além do curta Redemoinho, da cineasta e 
atriz paraibana Marcélia Cartaxo, a programação 
do evento ainda inclui Catástrofe, dirigido por 
Gian Orsini e protagonizado pela atriz Zezita 
Matos, serão apresentados nesta 2ª edição do 
Aruandando no Campus, os curtas Caçador de 
Miragens, de Elisa Cabral; Espaços Lavadouros, 
de Laurita Caldas, e O Olhar de Zezita, de Merci-
cleide Ramos.

Mulheres 
em Cena

Em sequência: Cena do filme “Catástrofe”, 
de Gian Orsini, Marcélia Cartaxo (diretora 
de Redemoinho) e “O Olhar de Zezita”, de 

Marcicleide Ramos

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação



O quintal da casa de Tia 
Toinha tem um grande poço de 
pedras. Faz parte de uma forma-
ção granítica, comum nos Sertões 
e Cariris do Nordeste. Princesa 
está mais para Cariri – região 
mais seca que o Sertão, mas com 
uma distribuição de chuvas mais 
organizada, como diz seu profeta 
Manelito. O Cariri se revela assim 
pela chuva melhor distribuída, 
pela presença de cactáceas e de 
umbuzeiros, pelas formações 
rochosas referidas. 

No fundo desses poços são 
frequentes esqueletos de grandes 
animais pré-históricos. Durante 
as secas, esses gigantes tentavam 
beber água no fundo dos tanques 
e lá ficavam, atolados ou sem 
poder escalar as rochas de volta, 
ate à morte certeira, caetana. 
Naquele tempo já havia secas, 
que matavam até os grandes 
monstros, primeiros andarilhos 
daqueles pastos: tiranossauros e 
megatérios.

O poço de Tia Toinha devia 
abrigar algum monstro desses. 
Chamo ao poço de “Tia Toinha” 
mas ele era também de seu ma-
rido, o Tio Neco, irmão de minha 
avó Joana, do caudilho Zepereira 
e de Tio Antônio, o maior atira-
dor que Princesa já teve. É que o 
Sertão é matriarcal: as proprie-
dades, as casas, os filhos são da 
mulher. O homem é um hóspede 
da sua consorte. Assim o poço 
de Tia Toinha, também chamado 
de “tanque”. Era enorme, pró-
prio para receber dinossauros e 
megatérios. Servia para o abas-
tecimento da casa de verão a 
verão. 

Era nos lajedos que ainda 
hoje circundam a casa que eu 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Ainda bem que já 
passei dos 50...

Germano 
RomeroUm mestre inesquecível

Comoneboy

Crônica

Croniartigo

Nossa Senhora! Atualmente quando se 
abre o jornal, ouve-se rádio, acessa-se a mídia 
virtual ou se liga a TV só se veem tragédias e 
calamidades, O negócio está sério, como cos-
tuma dizer a minha boadrasta Alaurinda.

É preciso uma fé daquelas, capazes de 
mover montanhas, para conseguirmos nos 
manter serenos diante do caos. Assaltos a 
mão armada, homicídios, crise econômica, ex-
plosão em caixa eletrônico e os mais bárbaros 
atos de terrorismo que chegaram ao cúmu-
lo de matar um reverendo de 86 anos, que 
celebrava uma missa na Normandia – Quelle 
horreur!

Como se não bastassem os problemas 
cotidianos de trânsito engarrafado, poluição 
sonora, lixo, a nível local, e os de desemprego, 
corrupção, saúde pública, recessão, a nível 
nacional, a população ainda se depara com as 
lamentáveis condições de hospedagem en-
contradas pelos atletas olímpicos, no Rio de 
Janeiro. Uma situação que provocou mais uma 
vergonha mundial ao já envergonhadíssimo 
Brasil.

O caos internacional ainda é mais grave, 
com o amedrontador nível de barbaridade e 
descaramento a que chegou esse tal de “Es-
tado Islâmico”, que, segundo um dos líderes 
da comunidade muçulmana brasileira, nem é 
“Estado”, nem é “Islâmico”, pois, para eles, não 
passa de uma facção de criminosos loucos e 
fanáticos.

Mais alarmados ficamos quando sabemos 
que esses desvairados imaginam que, pela re-
ligião absurda deles, estão agindo “em nome 
de Alá”, e que fazem um bem à humanidade. 
Para si, quanto mais gente de outras religiões 
matarem, melhor o lugar que conquistarão 
no “paraíso”. Coitadinhos, não sabem o que 
vão encontrar nas profundezas do inferno. 
Não esse inferno figurativo e infantil, eterno 
e cheio de capetas espetando os apenados 
com tridentes, mas, sim, o terrível inferno da 
consciência culpada e do remorso cruel e ar-
dente, que enfrentarão após desencarnarem e 
constatarem o grande e absurdo equívoco que 
cometeram.

Pois é, diante desse grotesco e apocalíp-
tico panorama da humanidade do terceiro 
milênio, só nos resta a fé. A certeza de que a 
evolução do planeta é cíclica, que toda civi-
lização nasce, cresce e se degenera, e que as 
escrituras sagradas, as profecias dos ilumina-
dos e os ensinamentos de Jesus convergem, 
todos, para uma época de conflitos, de “ranger 
de dentes”, guerras e fome, para depois, assim 
se espera, reinar uma nova fase, a partir do 
que restar.

Com essa ameaça terrorista, aliada ao 
receio de que o tresloucado Donald Trump 
venha a ter nas mãos o maior poder bélico do 
mundo, nossas intuições começam a nos dizer 
que o apocalipse está mais próximo do que se 
imagina. Ainda bem que já passei dos 50... 

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Nascido no Rio de Janeiro, há 102 anos, Evaristo 
de Moraes Filho (foto)  tinha imenso orgulho do pai, 
o  advogado Evaristo de Moraes, um dos mais famosos 
representantes do Direito em nosso País.  Morou na 
Rua Fernão Cardim, no bairro de Pilares, a mesma em 
que nasci há 80 anos, hoje uma enorme favela.  Sempre 
que nos encontrávamos, na ABL, esse fato era motivo 
de simpáticos comentários.

Quando Josué Montello aceitou a tarefa de presi-
dir a Academia, na  década de 90, 
em substituição a Austregésilo de 
Athayde, convidou Evaristo para 
ser o seu secretário-geral, pois 
precisava realizar importantes 
reformas na Casa de Machado de 
Assis e a contribuição do querido 
amigo e vizinho era fundamental.  
Acompanhei de perto essa cola-
boração, pois tive o privilégio de 
integrar a mesma diretoria, como 
1º secretário.

Jurista, sociólogo, professor e escritor, com 70 
livros publicados, Evaristo destacou-se como advogado 
trabalhista.  Foi eleito para a Academia Brasileira de 
Letras em 15 de março de 1984, na sucessão de Alceu 
Amoroso Lima.  Com os seus sólidos conhecimentos, 
tornou-se “um mestre inesquecível”.

Entre suas obras, podemos destacar: “Oração de 
paraninfo” (1958), “O ensino da Filosofia no Brasil” 
(1959), “O problema da Sociologia do Direito” (1969), 
“Criminalidade violenta” (1980), “Justiça social e direi-
to do trabalho” (1982).  Escreveu mais de 300 artigos 
sobre os temas de sua predileção.

Formou-se na Faculdade de Direito da UFRJ e na 

Faculdade Nacional de Filosofia.  Tornou-se doutor em 
Direito e Ciências Sociais em 1953 e 1955 e em 1983 
recebeu o título de professor emérito da UFRJ, do qual 
se honrava muito.  Foi também procurador da Justiça do 
Trabalho, sendo notáveis os seus esforços pela democra-
cia e a humanização do Direito.  Lutava por uma visão de 
conjunto da vida social, para que não se reduzisse tudo 
ao  direito a normas jurídicas.

 Foi muito feliz no casamento com D. Hileda Flores 
de Moraes, do qual teve dois filhos, e 
nunca esqueceu a sua predileção por 
São Francisco de Assis: “Marquei a 
minha posse para o seu Dia.”

Lembrou o santo e Alceu Amo-
roso Lima no seu discurso de posse: 
“No ensaio que escreveu sobre o san-
to, quando do sétimo aniversário de 
sua morte, mostra Alceu que os dias 
de hoje se assemelham aos do sécu-
lo XIII, nos quais viveu Francesco 

Bernardone, pelo luxo e pela violência.  Se por mila-
gre voltasse à vida, teria de recomeçar a mesma luta 
pela  simplicidade das coisas, contra o desenfreado 
espírito de ganho, pela paz e pela fraternidade, contra 
as rígidas hierarquias, pela justiça e pela igualdade.  
Só a fé de uma criança, como a sua, poderia renovar 
a alma do mundo moderno, como renovou a do seu 
tempo.”

Quem teve o privilégio de conhecer Evaristo de 
Moraes Filho bem de perto, como foi o nosso caso, sabe 
que no seu espírito morou toda essa grandeza, que fez 
dele uma das nossas maiores e mais completas per-
sonalidades, ocupante com brilho da cadeira nº 40 da 
Academia Brasileira de Letras.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de julho de 2016

e os netos de Tia Toinha brincá-
vamos de “rendido aí”: Luciano, 
Saulo e seus amigos. Fazíamos 
trincheiras por trás das grandes 
rochas, enquanto outros saíam à 
procura dos “bandidos” ali amoi-
tados. Quando encontrados, rece-
biam a palavra de ordem: “rendi-
do aí”, ou mãos ao alto, ou ainda 
“comoneboy”, como no cinema 
tão parecido com os formidáveis 
lajedos.

O quintal dava para a entra-
da da rua, e era cercado por um 
sítio de fruteiras e pelo capim que 
circundava suas rochas. Antiga-
mente, aqueles pastos forravam as 
tropas de burros que demandavam 
a feira de Princesa. Um dos tro-
peiros que lá chegavam era o mais 
tarde célebre e celerado Virgolino 
Ferreira. Nos anos de 1930, o sítio 
de Dona Toinha era uma fronteira 
aberta à invasão pela força policial 
do Presidente Pessoa. 

Dia e noite havia o plantão 
de um piquete no sítio, ao qual 
não faltava o Tio Antônio, maior 
atirador daquelas bandas. Ele 
tinha mãos enormes e certeiras. 
Nos tempos de paz, era chamado 

FOTOS: Reprodução/Internet
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para derribar o Judas, 
ritual que tinha início 
com um tiro no arame 
que sustinha o bone-
co do Judas preso ao 
poste, e que Tio Antô-
nio cortava com um só 
disparo.

Repetíamos o de-
sempenho desses no-
táveis. E havia os que 
esperavam a saída do 
tanque dos grandes 
animais pré-históri-
cos, aqueles das es-
tampas do sabonete 

Eucalol, presentes no fundo do 
poço. Uma vez, afastei-me do 
grupo que ficou esperando meu 
retorno. Eu havia desaparecido 
por entre as fruteiras e por de-
trás das pedras. Surpreendi-os 
com a frase irretorquível: 

- “comoneboy”!
Renderam-se todos, le-

vantando os braços para o céu, 
onde já estão alguns deles, 
definitivamente. Não foi pre-
ciso eu acrescentar a ordem 
“rendido aí”, nem de “mãos ao 
alto”. Estavam todos entre-
gues, todos rendidos. Em 1930, 
naquele mesmo sítio, durante 
seu turno de guarda, na treva e 
no silêncio da noite de granito, 
Tio Antônio matou um pote 
com um tiro certeiro de fuzil. 
Pensou que o vulto agachado se 
tratava de um soldado. Por es-
sas e outras, ninguém do nosso 
grupo ousaria desobedecer à 
ordem de “comoneboy”.

Nem o mais corajoso de 
nós.

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado.)



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Teatro

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Baseado no conto de Tchekhov, grupo “Ser Tão 
Teatro” apresenta hoje a peça “Alegria de Náufragos”

Serviço

Um livre diálogo entre o coletivo 
e o escritor russo Anton Tchekhov que 
aborda literalmente “Uma História 
Enfadonha” ou melhor, conto, escrita 
em 1888. Essa é a primasia que per-
meia a peça teatral intitulada Alegria 
de Náufragos que entra em cartaz na 
capital amanhã e segue até domingo 
(31). Sendo encenado às 20h no Espaço 
Paralelo, localizado na Rua Marciel 
Pinheiro, n° 38, no Centro Histórico, 1° 
andar, a performance estabelece pontes 
de discurso literário de mais de um 
século e meio com contundentes ques-
tões da nossa própria época. A entrada 
é gratuita.

Sua história tem início com um 
emérito professor que se depara 
ao final da sua existência, com uma 
inevitável análise de si mesmo. Com 
currículo impecável, tendo constituído 
família e denominado nas palavras do 
próprio autor como um “homem feliz”, 
gradativamente ele é submetido a um 
doloroso processo de falência interior, 
onde nos últimos instantes o professor 
começa a adquirir clareza sobre o lado 
patético da sociedade e suas institui-
ções.

“Após passar por várias mudan-

ças, o Ser Tão Teatro modificou sua 
estrutura física assim como a estética 
e seus integrantes, que por sua vez e 
escolhas pessoais tem agora seu núme-
ro reduzido, mas sempre mantivemos 
firme e consistente a ideia do grupo”, 
explica o ator Thardelly Lima, que com 
a estreia do novo espetáculo feita em 
fevereiro passou por mudanças jun-
tamente com a companhia de teatro a 
qual faz parte.

A elaboração coletiva para a nova 
produção teatral começou há quase um 
ano, quando os integrantes do Ser Tão 
Teatro estavam circulando ainda com o 
premiado espetáculo Flor de Macambira. 
“Chegou o momento de não depender 
mais da Flor, mesmo que essa seja uma 
solução. Não vamos negar as nossas 
origens, a cultura popular ou o teatro 
de rua, mas somos um grupo de teatro. 
Vamos falar o que a gente pensa, colocar 
o dedo na ferida e na fratura exposta”, 
destacou ainda em entrevista Lima.

Por possuir um elenco reduzi-
do, composto por Cely Farias, Rafael 
Guedes e Thardelly Lima, o trio faz o 
processo colaborativo do texto dra-
mático do novo projeto inspirado no 
conto. Além deles, fazem parte dessa 
nova empreitada Maria Botelho na ce-
nografia, Marco França com sua trilha 
sonora original, a iluminação de Thiago 

Santino, o figurino de Vilmara Georgi-
na e por fim, as fotografias de Rafael 
Passos.

“Tchekhov é bastante atual. Está 
casando com tudo que a gente queria 
falar. Reflete os sonhos futuros e os 
desejos que não se realizam”, aponta o 
ator. 

Viabilizada através do Fundo 
Municipal de Cultura (FMC) 2013, “Ale-
gria de Náufragos” foi encenada pela 
primeira vez de maneira intimista, num 
palco de três lados, quebrando todas 
as ideias de um processo dramático e 
técnico convencionais. 

“Será bem intimista. Queremos 
fugir do processo explosivo e exagera-
do do teatro de rua”, analisa. “Essa será 
a segunda montagem para palco do Ser 
Tão Teatro, sendo esta Alegria de Náu-
fragos concebida para espaços alterna-
tivos, mas adaptável para palco italiano 
ou qualquer espaço controlado”.

 

Inscrições abertas para 
cursos de Teatro e Dança

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral inscreve até o 
próximo sábado, dia 30 de julho, espetáculos e companhias para participação na 
5ª Campanha de Popularização do Teatro e Dança - edição 2016, a ser realizada nos 
meses de setembro, outubro e novembro, no Teatro Municipal Severino Cabral, em 
Campina Grande/PB.

As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas via Correios ou entre-
gues no Teatro localizado na Avenida Floriano Peixoto, S/N, Centro, CEP 58.400-165, 
Campina Grande/PB, aos cuidados do Núcleo de Produção Cultural.

Poderão se inscrever grupos e companhias com ou sem instituição jurídica 
sediados no Município de Campina Grande e no Estado da Paraíba. Os espetáculos 
inscritos podem ser inéditos e/ou que tenham sido apresentados em anos anteriores.

Evento

Com carinho e com café

Há quarenta anos quando Nathanael Aves abriu as portas 
de sua biblioteca ao meu acolhimento, ali conheci Gonzaga Ro-
drigues. Este mesmo Gonzaga que não me deixou órfão quando 
Nathanael teve a porteira de sua vida fechada.

As quatro décadas tem sido um período de aprendizado 
e confidências, pessoais e literárias. Desde a aproximação aos 
livros, na alvorada da vida, somente escutando e aprenden-
do, recolhi o que o espírito permitia como iluminativo e trato 
afetuoso.

O lançamento do livro “Notas do meu lugar”, em 1978, foi 
canto mavioso que ele entoou por mim, filho do mesmo barro e 
habitante das paisagens onde o orvalho da aurora com doura-
dos raios nos asperge todos os dias do ano.

Igual contentamento foi quando publicou em 2003 o “Café 
Alvear”, agora relançado em segunda edição, prêmio e consolo 
aos leitores que ainda não desfrutaram do passeio exótico pela 
cidade que proporciona, desde o tempo quando ainda o melão 
de são caetano que infestava os quintais, com a paisagem bucó-
lica onde repousavam os olhares de antigos índios e senhores 
das terras.

Desde sua estreia como cronista, em maio de 1954, se 
constituiu no maior representante deste gênero literário na 
Paraíba, sendo apenas daqui porque não quis ser do Brasil.

Suas crônicas atiçam o prazer da leitura, seja na pressa do 
jornal ou em livro, como estas de agora, também nos comovem.

Nestes anos de leitura e aprendizado, percebi que os ca-
minhos da crônica são muitos, que às vezes nem sabemos para 
onde nos levam.

A crônica brota instantânea dentro de nós. Jorra de qual-
quer coisa em nosso redor. Pode surgir de uma palavra que se 
escutou ou de algo que germina silenciosamente enquanto nos 
deixamos flutuar o pensamento.

Muitas vezes pode sair de uma leitura, algo observado na 
rua, uma flor que desabrocha no jardim de casa. A cidade e a 
terra sendo seu espaço simbólico para os sonhos.

A professora Ângela Bezerra de Castro, cuja amizade eu ga-
nhei como prêmio, entende que a crônica é uma forma sublime 
de literatura, que poucos conseguem atingir o grau maior.

“A crônica é a poesia em prosa”, disse-nos, ao que aplica-
mos a Gonzaga.

Gonzaga segue o rastro de Rubens Braga quando capta a 
sutilidade das coisas em seu derredor, nos gestos das pessoas, 
tudo escrito num texto primoroso que dá um enorme prazer 
sua leitura.

Escrever crônica é como perfurar um poço numa terra 
árida com água salgada. Vai se cavando até se tornar num oásis.

O artista da palavra deve expressar o sentimento da 
humanidade, emprestar seu conhecer para mostrar o que não 
conseguimos com a escrita ou com o pincel.

A expressão maior deste cronista que tomou conta da 
cidade vem de Machado de Assis, talvez o modelo de cronista, 
a quem devota admiração. Acho que Gonzaga vai mais além 
porque tem o olhar para o social, exprimindo com fervor posi-
ções em favor do homem e da vida, ao contrário de Machado. 
Posições mantidas desde os tempos quando se entendeu como 
gente. No “Café Alvear” este olhar está apregoado, num olhar 
conciso que lembra Flaubert e Graciliano Ramos, que perdiam 
uma noite de sono a cata de uma palavra que justificasse o 
pensamento.

José Nunes
Jornalista

Lucas Silva
Especial para A União

Memória em destaque
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A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 134 min. Classificação: 
livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. 
Chu. Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu 
Mello. Sinopse: Após uma nova trapalhada 
de Scrat, uma catástrofe cósmica ameaça a 
vida na Terra, obrigando Manny, Ellie, Die-
go, Shira e Sid a deixarem seus lares. Eles 
encontram o abrigo ideal em uma caverna 
ocupada pelo excêntrico líder espiritual 
Shangri Lhama e seus seguidores. CinEs-
paço2: 14h50 e 15h50 (DUB). Manaíra1: 
16h30 (DUB). Manaíra5/3D: 14h45, 17h, 
19h20 e 21h40 (DUB). Manaíra11: 14h e 
18h50 (DUB). Mangabeira5/3D: 14h, 15h50, 
16h25, 18h15, 19h, 20h50, 21h25 e 23h15 
(DUB).  Tambiá2: 14h10 e 16h10 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: Ani-
mação. Duração: 102 min. Classificação: livre. 
Direção: Andrew Stanton e Angus MacLane. 
Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris 
Elba. Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a 
reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um 
insight e lembra de sua amada família. Com 
saudades, ela decide fazer de tudo para 

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

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: O planeta 
Terra volta a ser objeto de um ataque aliení-
gena aproximadamente de 20 anos após o 
retratado em Independence Day (1996). Na 
verdade, do ponto de vista dos aliens, são 
passadas poucas semanas, mas o que para 
eles são dias de viagem no espaço, para a 
Terra são muitos anos. Manaíra8: 16h (DUB)  

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

12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: 
Will é um garoto rico e bem-sucedido, até 
sofrer um grave acidente que o deixa preso 
a uma cadeira de rodas. Ele está profunda-
mente depressivo e contrata uma garota do 
campo para cuidar dele. Ela sempre levou uma 
vida modesta, com dificuldades financeiras e 
problemas no trabalho, mas está disposta a 
provar para Will que ainda existem razões 
para viver.  Manaíra1: 19h30 e 22h05 (LEG). 
Tambiá3:  16h05 e 20h15 (DUB). 

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

Os atores Cely Farias, Rafael Guedes e Thardelly Lima dão vida ao texto dramático do novo projeto do coletivo de artes cênicas
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Serviço

n Espetáculo Alegria de Náufragos

n Quando: Próxima sexta 29, mas segue até o dia 31

n Onde: No Espaço Paralelo, localizado no Centro 

Histórico

n Horário: 20h

n Entrada: Franca



Diversidade
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Literatura e fotografia
FOTOS: Divulgação

FOTO: Guy Joseph

A XXXI edição do Pôr do Sol 
Literário, que acontece 
hoje, a partir das 17h30, 
no auditório da Academia 
Paraibana de Letras (APL), 
localizada em João Pessoa, 
será aberta com uma home-
nagem a Ariano Suassuna 

(1927 - 2014), prestada pela escritora 
e historiadora Natércia Suassuna, que é 
prima do saudoso escritor e dramaturgo. 
A programação do evento - promovido 
pela Confraria Sol das Letras - ainda inclui 
debate em torno do novo livro do poeta 
José Leite Guerra, cujo título é Dança das 
Palavras, lançamento da obra A igreja que 
vale a pena, de Genildo Santana, e exposi-
ção de fotografias de Guy Joseph.

“Acho o Pôr do Sol Literário um evento 
importantíssimo, até porque há uma 
carência de movimentos que congreguem 
o que se faz na área da literatura, além 
de servir para propiciar a criação de um 
vínculo entre os autores participantes e 
com o público. E é louvável a iniciativa da 
Academia Paraibana de Letras de sediar o 
evento”, comentou para o jornal A União 
o poeta José Leite Guerra, que lançou seu 
livro Dança das Palavras no último dia dois 
de julho, em João Pessoa. 

Depois da homenagem póstuma a 
Ariano Suassuna, ocasião em que o troféu 
Solito será entregue aos familiares, o jor-

Foi ainda na infância, aos 14 anos de ida-
de que começou a conhecer e se interessar 
pela fotografia, mas é atualmente, aos seus 
maduros 69 anos, que o fotógrafo Guy Joseph 
promete surpreender os visitantes da “Fine 
Art”, sua mais nova exposição fotográfica. 
Com a modernidade da técnica de impressão 
“glicée”, 20 fotografias serão exibidas pelo fo-
tógrafo, na Companhia Paraibana das Letras.

“Por se tratar principalmente de uma 
inovação tecnológica, espero surpreender as 
pessoas com a qualidade da impressão ‘gli-
cée’. Muita gente não acredita que esse tipo de 
impressão possa atingir uma qualidade tão ex-
cepcional, superando até as do ‘labs químicos’”, 
revela o artista. A técnica, utilizada de forma 
pioneira por ele na Paraíba, permite com que 
a tela mantenha a identidade da foto, fazendo 
com que a obra original e a reprodução sejam 
extremamente semelhantes. Todas as fotos em 
exposição na “Fine Art” poderão ser adquiridas 
pelos visitantes por valores que variam entre R$ 
50 e R$ 150.

Com muita técnica e, por que não dizer, 
alguma sorte, o trabalho de um fotógrafo é 
buscar incessantemente pelo instante perfeito 
para obter a melhor foto. Guy é conhecedor 
prático disto,  uma vez que muitas de suas 
mais belas fotos tiveram principalmente a 
influência desta sensibilidade. E é citando o 
fotógrafo francês Henri Cartier Bresson ele 

explica porque isso é tão importante: “Segun-
do Bresson, todo fotógrafo tem o seu ‘instante 
decisivo’, caso o perca, perderá também a foto 
perfeita”.

Entre as vinte fotos que estarão em exposi-
ção no fim desta tarde, a titulada de “observan-
do” é considerada uma das favoritas do fotó-
grafo. Ele conta que a fotografia foi o resultado 
de um dos seus “instantes decisivos”. Enquanto 
finalizava um trabalho no Centro Histórico de 
João Pessoa Guy observou o momento em que 
um urubu se aproximava para pousar sobre 
uma das cruzes do topo da Igreja Cultural São 
Francisco. Ele não perdeu tempo, procurou logo 
a sua câmera e conseguiu registrar a chamada 
por ele de: “foto perfeita”. 

A última exposição do acervo de fotos de 
Guy Joseph ocorreu a quatro anos, no Festi-
val Nacional de Arte (Fenarte), na cidade de 
Bananeiras. Além de sua mais nova expo-
sição, o fotógrafo também está produzindo 
um curta-metragem, onde conta a história 
da Fortaleza de Santa Catarina, localizada 
no município de Cabedelo. “Contar a his-
tória da Fortaleza de Santa Catarina é um 
trabalho que tem me motivado muito. Além 
disso, tenho um projeto denominado de 
‘Cana Fogo e Bagaço’, onde resgato a memó-
ria dos antigos engenhos de cana-de-açúcar 
na Paraíba”, comentou. Ele ainda comple-
ta explicando que o ‘Cana Fogo e Bagaço’ 
envolve não só  uma exposição fotográfica, 
como também a publicação de um livro e a 
produção de um vídeo.  

Rafael Avancini e Suzy Okamoto são os ministrantes da palestra sobre o Culto da Jurema

O escritor paraibano Ariano Suassuna é reconhecido por ser idealizador do movimento armorial

Ariano é o homenageado do Pôr do Sol Literário que acontece na APL 
e marca a abertura da exposição fotográfica “Fine Art”, de Guy Joseph 

Guy Joseph abre hoje a exposição “Fine Art”

Projeto Quintas Dialógicas debate hoje, no 
Espaço Cultural, o Culto da Jurema na Paraíba

Guilherme Cabral
guipb_jhornalista@hotmail.com

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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O Projeto Quintas Dialógi-
cas - promovido pelo Governo do 
Estado, por meio da Funesc (Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba), 
cujo objetivo é fomentar a for-
mação intelectual e artística dos 
participantes - acontece hoje, a 
partir das 19h, na Galeria Archidy 
Picado, instalada nas dependências 
da própria instituição, em João 
Pessoa, com as presenças da artista 
paulista Suzy Okamoto e o gaúcho 
Rafael Avancini, que proferirão 
palestra sobre o Culto da Jurema, 
de cunho religioso sincrético, cuja 
matriz é ameríndia e é realizado 
no Litoral Sul paraibano. 

Durante a palestra, Suzy Oka-
moto e Rafael Avancini colocarão 
em discussão para o público o pro-
jeto de pesquisa sobre o Culto da 
Jurema. A propósito, ambos artis-
tas estiveram, na última terça-feira 
e ontem, à disposição para uma 
vivência, realizada na Arapuca Arte 
Residência, do artista francês Serge 
Hout, no município dse Conde. Na 
oportunidade, Okamoto e Avancini 
trocaram ideias sobre a pesquisa a 

respeito da Jurema Sagrada consi-
derando, sobretudo, o aspecto da 
poética a ser apreendida na in-
terlocução com o culto por inter-
médio dos registros de imagens e 
vídeos. 

A construção desse projeto sur-
giu a partir de um convite formu-
lado pela Arapuca Arte Residência. 
O trabalho destaca que a Jurema 
Sagrada possui traços católicos, 
de feitiçaria europeia e dos cultos 
africanos, fazendo parte da cultura 
da Paraíba e Pernambuco e sido 
estudada por Mário de Andrade e 
Câmara Cascudo.

Sobre a árvore
A jurema é do gênero Acácia 

e considerada sagrada em diversas 
culturas, a exemplo da egípcia, 
hindu, árabe, inca e de outros 
ameríndios da bacia do Orinoco. 
Dessa árvore se extrai substâncias 
medicinais, inclusive para fins ri-
tualísticos. Quanto aos cultos, eles 
são realizados ao pé da jurema, 
sob o comando dos mestres jure-
meiros.

Serviço

nalista e poeta Walter Galvão apresentará, 
para debate, o livro Dança das Palavras, 
do escritor José Leite Guerra. Em seguida, 
haverá o lançamento da obra intitulada A 
igreja que vale a pena, de Genildo Santa-
na, com apresentação do escritor Ge Ge 
Carsan. O público ainda vai poder assistir, 
durante esta edição, performance literária 
com leitura de poemas do homenageado e 
sessão lítero-gastronômica, oportunidade 
em que se apreciará a exposição de foto-
grafias de Guy Joseph. 

“Ariano Suassuna é um nome nacional, 
além de representar a Paraíba”, disse para 
A União, ao justificar a escolha do saudoso 
escritor e dramaturgo,  o poeta e editor 
Juca Pontes, que é um dos integrantes e 
fundadores do Sol das Letras. A propósito, 
esse grupo foi criado para estimular a pro-
dução, criação, divulgação e debate sobre 
a literatura paraibana tanto no âmbito 
regional como no Brasil. Ele ainda garan-
tiu que o Pôr do Sol Literário é um evento 
cultural que já se consolidou no cenário 
paraibano. 

n Evento: XXXI edição do Pôr do Sol Literário

n Data: Hoje

n Hora: 17h30

n Local: Academia Paraibana de Letras, em João Pessoa

n Endereço: Rua Duque de Caxias, n0 25137, Centro 

n Entrada: Gratuita

Fotógrafo considera 
esta imagem, intitulado 

“Observando”, um 
exemplo de instante 

decisivo na fotografia



Papa diz que o mundo 
está em guerra, mas que 
a religião não é culpada
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Juízes protestam contra projeto 

 Juízes federais, juízes 
estaduais, procuradores da 
República, promotores públi-
cos, procuradores de Justiça, 
delegados da Polícia Federal 
e estadual e servidores pú-
blicos fazem ato nesta quin-
ta-feira, em Curitiba, contra o 
projeto de lei do Senado que 
muda as regras atuais da lei 
de abuso de autoridade (PLS 
280/2016). 

 A manifestação come-
çará às 15h, na sede da Jus-
tiça Federal. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), investigado na 
Operação Lava Jato, lidera a 
proposta que, na avaliação 
dos procuradores da Repú-
blica e dos magistrados, bus-
ca sufocar investigações con-
tra corrupção.

 O relator do projeto 
é o senador Romero Jucá 
(PMDB/RR), também alvo 
da Lava Jato. Jucá caiu no 
grampo do ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Macha-
do supostamente tramando 
contra a investigação que 
derrubou o esquema de pro-
pinas instalado na Petrobras 
entre 2004 e 2014.

Magistrados fazem ato 
público hoje em Curitiba 
contra mudanças na lei

abuso de autoridade
13

Fausto Macedo
 e Julia Affonso
Da Agência Estado

 Um dos artigos do pro-
jeto prevê punição para o 
cumprimento de mandados 
de busca e apreensão de for-
ma vexatória. Outro disposi-
tivo da proposta determina 
detenção de um a quatro 
anos para cumprimento de 
diligência policial em desa-
cordo com as formalidades 
legais. O projeto prevê ainda 
pena a quem negar, sem justa 
causa, acesso da defesa à in-
vestigação.

O ato é organizado pela 
Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe), pela 
Associação Paranaense dos 
Juízes Federais (Apajufe), 
pela Associação Paranaen-
se do Ministério Público 
(APMP) e pela Associação 
dos Magistrados do Paraná 
(Amapar), com o apoio de 
outras entidades.

 Para a Ajufe, vários dis-
positivos do projeto de lei 
do Senado Federal “abrem a 
possibilidade de punição ao 
juiz pelo simples fato de in-
terpretar a lei - o que atinge 
diretamente a independên-
cia e criminaliza a atividade 
judicial”.

No entendimento da 
Ajufe, o PLS 280/2016 “tem 
o objetivo de intimidar juí-
zes, desembargadores e 
ministros, além de outras 
autoridades, na aplicação 
da lei penal, sobretudo em 
casos de corrupção que en-

Foto: Antônio Cruz-Agência Brasil

O presidente do Senado, Renan Calheiros, lidera a proposta sobre mudanças que, para os magistrados, visa sufucar as investigações

volvam criminosos podero-
sos, políticos, empresários 
e ocupantes de cargos pú-
blicos”.

 “Sem um Judiciário in-
dependente, os juízes não 
podem fazer seu trabalho e 
ficarão à mercê de podero-
sos, verdadeiros alvos dessas 

operações”, afirma o presi-
dente da Ajufe, Roberto Ve-
loso

 A mobilização tem o 
apoio da Associação dos Ma-
gistrados do Brasil (AMB), 
da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), da Associa-

ção Nacional dos Procura-
dores da República (ANPR), 
da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), da As-
sociação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT), 
da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 

(ADPF), da Associação Na-
cional dos Auditores de Con-
trole Externo dos Tribunais 
de Conta do Brasil (ANTC), 
da Associação dos Magistra-
dos do Trabalho da 9ª Região 
(Amatra IX) e da Associação 
Nacional do Ministério Pú-
blico Militar (ANMPM). 

A Justiça do Rio decidiu 
na tarde deontem mandar 
de volta à prisão o contra-
ventor Carlos Augusto de 
Almeida Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira, os empresários 
Adir Assad, Marcelo Abbud 
e Fernando Cavendish, dono 
da Delta, e Cláudio Abreu, 
funcionário da Delta. Os 
cinco foram presos na Ope-
ração Saqueador, que in-
vestiga supostos desvios de 
recursos de obras públicas, 
mas estavam cumprindo 
prisão domiciliar.

O julgamento do mérito 
do habeas corpus (HC) foi 
feito pela 1ª Turma Especia-
lizada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2), 
formada pelos desembarga-
dores federais André Fontes, 
Abel Gomes e Paulo Espírito 
Santo. Os acusados podem 
recorrer da decisão que con-
firmou a prisão preventiva 
no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). A posição do TRF-
2 foi por unanimidade.

“O País não suporta 
mais a corrupção, a violên-
cia e desvio de conduta das 
autoridades. Não suporta 
mais a impunidade. Tem que 
dar um basta”, afirmou Es-
pírito Santo, que também é 
presidente do TRF-2.

O desembargador Abel 
Gomes, relator do caso, foi 
favorável à manutenção da 
prisão preventiva. “É me-
dida necessária para rea-
firmar preventivamente a 
ordem pública, amenizar a 
sensação de impunidade e 
reafirmar a credibilidade da 
Justiça”.

A procuradora regional 
da República, Monica de Ré, 
defendeu no julgamento que 
a permanência dos acusados 
em liberdade representa ris-
co de voltarem a praticar os 
crimes. A procuradora reivin-
dicou ainda que os recursos 
“saqueados dos cofres públi-
cos” deveriam ser devolvidos 
para “suprir o déficit do Esta-
do do Rio de Janeiro”.

O advogado Miguel Pe-
reira, que representa Assad 
e Abbud, argumentou que 
não há fato novo que justi-
fique a prisão de seus clien-
tes. Pereira apontou que as 
investigações são referentes 
a fatos que teriam ocorri-
do entre 2007 e 2012. “Não 
houve reiteração de fatos 
e, diante disso, não se pode 
antecipar uma pena que não 
existe”.

Antônio Sérgio Pitombo, 
advogado de Cavendish, tam-
bém defendeu que não há 
fato novo e apresentou como 
argumento adicional que o 
empresário é pai de duas 
meninas de seis anos que são 
dependentes dele, uma vez 
que a mãe delas morreu em 
um acidente.

O argumento de que não 
há fato novo também foi uti-
lizado pela defesa de Abreu. 
Entre outros pontos, o ad-
vogado Cleber Lopes, repre-
sentante de Cachoeira, disse 
que a prisão não é necessária 
uma vez que o seu cliente 
tem prestado esclarecimen-
tos desde a época do inquéri-
to policial, de 2012. Para ele, 
é necessário demonstrar o 
motivo que aponte porque as 
medidas cautelares não são 
suficientes.

Cachoeira e mais quatro
voltam para a cadeia
Da Agência Estado

Erich Decat e
Daiene Cardoso
Da Agência Brasil 

Brasília (AE) - A dez 
dias do fim do prazo de 
permanência na residên-
cia oficial da Câmara, o de-
putado afastado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) promo-
veu na tarde de ontem um 
churrasco de despedida 
para funcionários da Casa.

Entre os convidados 
estavam servidores do de-
partamento de Polícia, res-
ponsável por acompanhar 
o peemedebista nestes 
últimos meses. O convite 
de Cunha foi repassado na 
véspera para os servidores. 
“A Bernadete acabou de 
ligar na sala da COE con-
vidando todos os agentes 

para um churrasco de con-
fraternização que o ex-pre-
sidente Eduardo Cunha e 
sua esposa oferecerão para 
todos aqueles que com ele 
trabalharam, amanhã, a 
partir das 13h30 na resi-
dência oficial. Ele deseja a 
presença de todos”, diz o 
comunicado.

Cunha e a esposa Cláu-
dia Cruz receberam os ser-
vidores nos jardins da re-
sidência, que fica no Lago 
Sul, bairro nobre de Brasí-
lia. A festa, embalada por 
uma cantora, contou tam-
bém com a distribuição de 
bebidas alcoólicas.

Ao perceberem a mo-
vimentação de fotógrafos e 
jornalistas nas redondezas 
da residência, os convida-
dos deixaram os jardins e 

foram fazer a confraterni-
zação dentro do imóvel.

O prazo final para 
Cunha deixar a residência 
expira no próximo dia 6, 
quando se completam 30 
dias de sua renúncia ao co-
mando da Casa. Ele deverá 
se mudar para um aparta-
mento funcional.

No início de agosto, 
logo após o fim do recesso 
do Legislativo, há a previ-
são de que seu processo 
de cassação seja lido em 
plenário. A votação será 
aberta e para que ele perca 
o mandato é necessário ao 
menos 257 votos dos pre-
sentes.

Agradecimento
Cunha usou seu espaço 

no Twitter para dizer que o 

churrasco promovido hoje 
na residência oficial foi em 
oferecimento aos funcioná-
rios que serviram à sua fa-
mília. “Quero reconhecer a 
dedicação de todos e agra-
decer a atenção dispensa-
da a mim e à minha família 
nesse tempo que residi na 
residência oficial”, escre-
veu.

A permanência de 
Cunha na residência oficial, 
aliás, vem incomodando a 
cúpula da Câmara. Sem o 
espaço, Maia tem feito reu-
niões em seu gabinete ou 
nos apartamentos cedidos 
pelos colegas. A residên-
cia da Câmara não serve 
apenas de moradia do pre-
sidente, mas de espaço de 
encontros políticos e re-
cepções oficiais.

Eduardo Cunha promove churrasco 
de despedida na residência oficial

Câmara votará agenda econômica

“conFraternização”

aPÓs recesso

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou ontem que 
a prioridade nas votações da 
Casa é a agenda econômica 
do governo. Maia se reuniu 
ontem com o ministro Henri-
que Meirelles, no Ministério 
da Fazenda.

Entre os assuntos discu-
tidos, os destaques foram a 
proposta de emenda constitu-

cional que estabelece o limite 
para o crescimento dos gastos 
públicos e a Lei de Repatriação. 
O presidente da Câmara disse 
ainda que o processo eleitoral 
deste ano não poderá atrapa-
lhar as votações na Casa.

“O processo eleitoral não 
deve e não pode atrasar a res-
ponsabilidade que tem tanto o 
Poder Executivo quanto o Le-
gislativo. A responsabilidade é 
daqueles que estão revestidos 
de mandatos e cargos para co-
laborar com o Brasil. Então, a 

Câmara vai trabalhar, precisa 
trabalhar e temos prioridade 
na agenda econômica apre-
sentada pelo governo Michel 
Temer e pelo ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles”, 
afirmou ao deixar o encontro.

Rodrigo Maia disse es-
perar que o prejeto de lei que 
trata da dívida dos estados 
seja votado na primeira se-
mana de agosto. Segundo ele, 
o tema é prioritário porque 
estabelece limites importan-
tes de aumento de despesas 

para os governos. “Com o ob-
jetivo atingido, vamos poder 
voltar para nossos estados 
para as eleições com o dever 
cumprido”, destacou. 

Maia acrescentou que, 
após a votação da renegocia-
ção da dívida dos estados, a 
pauta deverá ser liberada para 
outros temas, entre eles a pro-
posta de mudanças na explo-
ração do pré-sal, que, segundo 
ele, pode “desde já garantir ao 
Brasil investimentos privados 
no setor de petróleo”.

Daniel Lima
Da Agência Brasil 
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Controle da BR Distribuidora 
deve mudar no início de 2017
A empresa está recebendo 
propostas vinculantes até o 
fim de dezembro de 2016
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O presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, disse 
ontem que a venda de par-
ticipações na BR Distri-
buidora deverá resultar na 
mudança de controle da em-
presa ainda no primeiro tri-
mestre de 2017. A empresa 
atua no transporte de com-
bustíveis da estatal.

Após reunir-se com o 
presidente interino, Michel 
Temer, Parente disse que 
prefere tratar “o processo de 
desinvestimento” da empre-
sa como uma parceria e que 
ele tem que seguir “certas 
regras”, dado que, no caso da 
BR Distribuidora, o processo 
anterior foi cancelado, o que 
resultou na necessidade de 
recomeçar todo o processo.

“Tivemos de começar 
do zero. Vamos começar re-
cebendo propostas vincu-
lantes no final de novembro 
ou dezembro, o que sugere o 
fechamento da transação no 
primeiro trimestre do ano 

Pedro Pedruzzi
Repórter da Agência Brasil 

que vem, possivelmente”, dis-
se Parente, que esclareceu: 
“Claro que, dependendo de 
quem seja o parceiro, pode 
haver questões de natureza 
regulatória, em que haverá 
prazo, uma vez que a transa-
ção terá de ser submetida a 
órgãos reguladores, depen-
dendo do parceiro com maior 
ou menor dificuldade.”

Parente disse ainda que 

há várias iniciativas já anun-
ciadas que seguem a mesma 
tendência. Entre elas, duas 
centrais de regaseificação as-
sociadas à respectiva unida-
de de termelétrica, que tam-
bém já foi anunciada. “Temos 
ainda a Liquigás em processo 
de venda de 100% [da em-
presa]. No caso da Liquigás, 
é uma empresa que não era 
da Petrobras há até 15 anos. 

Portanto, no fundo, será uma 
reprivatização”, informou o 
presidente da Petrobras.

“Nós estamos manten-
do a meta de US$ 15 bilhões 
de iniciativas de parcerias 
de desinvestimentos entre 
2015 e 2016. Como no ano 
passado fizemos cerca de 
US$ 900 milhões, temos a 
realizar US$ 14,1 bilhões”, 
acrescentou.

Quando bate a crise, o povo, lutadoras e lutadores não 
se acomodam, nem perdem a esperança. Reúnem-se para 
conversar, discutir alternativas, indignar-se, protestar e, por-
que não, celebrar.

É o que está acontecendo no décimo terceiro FREPOP, 
Fórum de Educação Popular, que aconteceu em Recife, com 
centenas de participantes, especialmente jovens. O tema ge-
rador (central) não podia ser mais sugestivo e atual: “EDU-
CAÇÃO POPULAR: Democracia e os Desafios das Lutas so-
ciais na Construção da Sociedade que queremos.”

Diz a mensagem de boas vindas às educadoras e educa-
dores populares presentes: “O FREPOP busca ser luz a pos-
sibilitar reflexões no cenário da conjuntura social, política, 
econômica, cultural, bem como a troca e compartilhamen-
to de experiências e fortalecer as lutas sociais. É orientado 
pelos princípios do diálogo, amorosidade, problematização, 
construção compartilhada do conhecimento, emancipação e 
compromisso com a construção de um projeto democrático-
-popular.”

É um projeto de sociedade e de Nação. 
O FREPOP, desde sua primeira edição, inspira-se no Fó-

rum Social Mundial, ‘Um outro mundo possível’, redes e teias 
por onde se articula, dialoga, põe-se em movimento.

Quando cheguei em Lins, São Paulo, para participar 
pela primeira vez do FREPOP, anos atrás, foi possível 
respirar o ar da educação popular e sentir a efervescên-
cia produzida. Gente da região, gente de outros lugares, 
gente do Brasil inteiro, gente da América Latina, gente 
do mundo. O FREPOP não era apenas um Fórum do in-
terior de São Paulo. Era um Fórum Social Mundial com 
ares de São Paulo, mas também de Brasil e de mundo.

Agora, acontece em Recife, nos espaços da Universidade 
Federal de Pernambuco, com gente de todo Brasil, e a festa, 
a alegria e o sotaque nordestinos: juventude alerta, dezenas 
de Rodas de Conversa, Oficinas, Arenas, a Tenda Paulo Freire 
instalada, junto com a Tenda Memória, uma Feira de Econo-
mia Solidária, sons nas salas, nos corredores, poetas popula-
res, música, dança, mística e, principalmente, muito debate, 
reflexão, celebração de vida e encantamento, e, a todo mo-
mento e em qualquer lugar, um grito coletivo de Fora Temer. 

As reflexões acontecem ao estilo do Fórum Social 
Mundial. Sob um tema central e comum, experiências vivi-
das e contadas, a organização popular, a conscientização, 
juntando ambiente universitário e popular, sempre, com 
muita confraternização, encontro de corpos, sapateados, 
mentes e espíritos alertas e comprometidos.

A educação popular tem esta capacidade e virtude: 
aproximar as pessoas, fazer a troca de saberes, distribuir os 
sonhos comuns, saborear a solidariedade, construir pensa-
mentos coletivos, caminhar do mesmo lado e espaço.

O décimo terceiro FREPOP está acontecendo na terra de 
Paulo Freire. A crise, as ameaças à democracia, o golpe em 
andamento, a intolerância e o ódio reinantes não superam 
a vontade de continuar mudando o Brasil e o mundo. Não é 
hora de choro, de lágrimas e lamentações sem sentido e sem 
futuro. É hora, sim de se reunir, fazer a necessária autocríti-
ca, mas principalmente juntar forças, ir pra rua, mobilizar- 
se contra o desmonte das políticas públicas e dos processos 
de participação social, o fim de direitos dos trabalhadores e 
população mais pobre, conquistados a duras penas, contra a 
privatização do patrimônio nacional, contra a usurpação do 
poder e o impeachment de um governo legitimamente eleito. 

É respirar nestes tempos bicudos. Mais que nunca, 
é preciso encontrar as pessoas, debater tudo sobre tudo, 
acolher as angústias uns dos outros, alimentar mutua-
mente a esperança, que ainda está viva e recompõe-se 
nestas horas e nestes dias.

A ciranda do FREPOP e a ciranda do povo estão em 
movimento. Conversam, dialogam, ampliam horizontes, na 
militância dos que se doam e ao mesmo tempo estão sem-
pre na luta. O FREPOP, FREPOPS são necessários, urgentes 
neste mundo, nesta América Latina, neste Brasil, onde a 
educação popular, à luz de Paulo Freire e de um povo so-
frido e lutador, apesar dos golpistas, da mídia que mente, 
do mercado que se pensa absoluto, constrói e trilha cami-
nhos de transformação econômica, política, social, cultural, 
ambiental, de baixo para cima. Como diz o Fórum Social 
Mundial (vai acontecer nova edição em agosto no Canadá), 
como amplia o FREPOP, um outro mundo é possível. Um 
outro Brasil é possível. Urgente e necessário.

Pedro Parente, em entrevista, disse que  há várias outras iniciativas que seguem a mesma tendência

Douglas Corrêa 
Repórter da Agência Brasil 

O Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), do Minis-
tério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ), realizou ontem uma 
grande operação com a fina-
lidade de cumprir mandados 
de  prisão temporária contra 
pessoas acusadas de crimes de 
associação para o tráfico, tráfico 
de drogas e porte de arma de 
uso restrito. 

Os agentes cumpriram 17 
mandados de prisão temporá-
ria de um total de 51 a cumprir. 
As prisões ocorreram nos mu-
nicípios de Campos, no norte 
fluminense, e em Arraial do 
Cabo e Cabo Frio, na Região dos 
Lagos. A ação contou com apoio 

da Coordenadoria de Seguran-
ça e Inteligência do MPRJ e da 
Superintendência do Sistema 
Penitenciário. 

Na ação, os policiais apre-
enderam duas pistolas automá-
ticas e carregadores para esse 
tipo de arma, 1.572 trouxinhas 
de maconha, um tablete de ma-
conha e R$ 20.460. Outras 17 
pessoas já tinham sido presas 
durante as investigações.

A Operação Constantino II 
é um desdobramento da Opera-
ção Constantino, deflagrada em 
outubro de 2015, para desar-
ticular uma quadrilha respon-
sável pelo venda e distribuição 
de drogas em municípios da 
Região dos Lagos.

Também foram cumpri-
dos 51 mandados de busca e 
apreensão nos municípios de 

Cabo Frio, Arraial do Cabo e São 
Pedro da Aldeia, na Região dos 
Lagos, do Rio de Janeiro, além 
de prédios, entre eles o Instituto 
Penal Vicente Piragibe, Cadeia 
Pública Romeiro Neto, Presídio 
Ary Franco, Penitenciária Dr. 
Serrano Neves, Cadeia Pública 
Jorge Santana, Presídio Evaris-
to de Moraes, Presídio Nelson 
Hungria, Penitenciária Gabriel 
Ferreira Castilho, Cadeia Públi-
ca Paulo Roberto Rocha e Peni-
tenciária Moniz Sodré .

De acordo com a denúncia, 
a quadrilha atuava entre as cida-
des de Arraial do Cabo, São Pe-
dro da Aldeia e Cabo Frio, mais 
precisamente nos bairros e co-
munidades conhecidos como 
Manoel Corrêa (Favela do Lixo), 
São Cristóvão, Guarani, Parque 
Burle, Peró e Boca do Mato.

O novo presidente da 
Eletrobras, Wilson Ferrei-
ra Júnior, disse ontem que a 
venda das distribuidoras de 
energia da companhia será 
benéfica para a sociedade 
brasileira. “A venda parcial 
ou total de nossos ativos de 
distribuição será benéfica 
para todos os nossos públi-
cos e interesses, a começar 
pelos consumidores, pelos 
governos, pelos fornecedo-
res e também para nossos 
acionistas e contribuintes”, 
disse durante sua posse no 
auditório do Ministério de 
Minhas e Energia.

Ele defendeu que a em-
presa precisa resgatar a 
sustentabilidade financeira 
e restaurar a confiança e a 

credibilidade. “A Eletrobras é 
uma empresa pública, de ca-
pital aberto, controlada pelo 
Estado brasileiro. Prestar ser-
viços públicos de qualidade 
com custos competitivos é a 
única resposta que podemos 
dar à população”, afirmou o 
novo presidente. Ele lembrou 
que os prejuízos da Eletro-
bras somaram R$ 35 bilhões 
nos últimos quatro anos.

Na semana passada, os 
acionistas da Eletrobras de-
cidiram reprovar a prorro-
gação das concessões de seis 
empresas de distribuição do 
grupo, que ficam nas regi-
ões Norte e Nordeste. Com 
isso, as distribuidoras Com-
panhia Energética do Piauí 
(Cepisa), Companhia Ener-

gética de Alagoas (Ceal), 
Companhia de Eletricidade 
do Acre (Eletroacre), Cen-
trais Elétricas de Rondônia (Ce-
ron), Boa Vista Energia e Ama-
zonas Distribuidora de Energia 
deverão ser privatizadas até 31 
de dezembro de 2017.

Segundo a decisão, toma-
da em assembleia geral extra-
ordinária de acionistas, até 
a transferência para o novo 
controlador, as distribuidoras 
devem receber diretamente 
da União Federal ou através 
de tarifa todos os recursos 
e remuneração necessários 
para operar, manter e fazer 
investimentos que forem re-
lacionados aos serviços pú-
blicos, sem qualquer aporte 
de recursos pela Eletrobras.

Operação do MP prendeu 17 
pessoas na Região dos Lagos

Presidente da Eletrobras apoia 
a venda das distribuidoras

tráfICO De DrOgAs

empresAs NOs estADOs

Marinha ainda 
tenta encontrar 
piloto que se 
acidentou no  RJ

Dois exames 
para leucemia 
são incorporados 
à rede do SUS

A Marinha continua as 
buscas para encontrar o pi-
loto que desapareceu nessa 
terça-feira (26), após o cho-
que entre duas aeronaves da 
força naval, em Saquarema, 
na Região dos Lagos, no Es-
tado do Rio de Janeiro. As 
equipes de resgate mantive-
ram a busca durante toda a 
noite, segundo informações 
da assessoria de imprensa 
da Marinha. O acidente entre 
os dois caças AF-1B aconte-
ceu durante um treinamento 
a 100 quilômetros da costa. 
Durante uma manobra para 
realizar um ataque simulado, 
os aviões colidiram. Um dos 
pilotos conseguiu retornar 
com segurança à Base Naval 
de São Pedro da Aldeia, tam-
bém na Região dos Lagos.

Dois exames para de-
tecção do vírus HTLV-1 são 
incorporados à tabela de 
procedimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  A 
portaria foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

Segundo o texto, o SUS 
incorpora procedimentos 
laboratoriais para o diag-
nóstico da leucemia/linfoma 
de células T do adulto asso-
ciado ao HTLV-1. A forma de 
transmissão do vírus HTLV-1 
pode ocorrer pela relação 
sexual com uma pessoa in-
fectada, pelo uso em comum 
de seringas e agulhas duran-
te o uso de droga, e da mãe 
infectada para a o recém-
-nascido, principalmente 
pelo aleitamento materno.

fOtO: Reprodução internet
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Mundo

Papa afirma que o mundo está em 
guerra, mas não culpa a religião

Krakow, Polônia (AE) 
- O papa Francisco disse 
ontem que os recentes ata-
ques terroristas fazem par-
te de uma “guerra fragmen-
tada” comparável a guerras 
mundiais do século passa-
do, dizendo que “o mundo 
está em guerra, porque 
perdeu a paz”.

 Em declarações aos 
jornalistas durante seu voo 
para a Polônia, onde fará 
uma visita de cinco dias, o 
papa também condenou o 
assassinato de um padre 
francês, que foi degola-
do na terça-feira (26), nas 
mãos de atacantes que rei-
vindicaram lealdade ao Es-
tado Islâmico.

 “Este santo sacerdote, 
que morreu justamente no 
momento em que ele fazia 
uma oração por toda a Igre-
ja, é uma vítima. Mais quan-
tos cristãos, quantos inocen-
tes, quantos filhos?”, disse o 
papa. “Não vamos ter medo 
de afirmar essa realidade. O 
mundo está em guerra por-
que perdeu a paz”.

No entanto, o papa 
Francisco disse que a atual 

violência é culpa dos inte-
resses econômicos e polí-
ticos, e não relacionados à 
religião. 

 “Há uma guerra por 
dinheiro. Há uma guerra 
por recursos naturais. Há 
uma guerra para a domi-
nação dos povos. Alguns 
podem pensar que estou 
falando de guerra religiosa. 
No entanto, todas as religi-
ões querem a paz. São ou-
tras pessoas que querem a 
guerra”, disse o papa.

Visita à Polônia
O papa Francisco já 

está em terras polonesas 
para a 31ª Jornada Mundial 
da Juventude. É a 15ª  via-
gem apostólica internacio-
nal de seu pontificado.

O voo da Alitália que 
levou o papa à Polônia par-
tiu às 14h13min do Aero-
porto Fiumino, em Roma. 
Após ter percorrido 1.100 
km, em menos de duas ho-
ras, o voo aterrissou pouco 
antes das 16 horas no Ae-
roporto São João Paulo II, 
em Balice, distante 11km 
de Cracóvia.

O pontífice foi recebi-
do pelo presidente polo-
nês, Andrzej Duda, acom-
panhado pela esposa, e o 
cardeal Stanislaw Dziwisz, 
arcebispo de Cracóvia e 
duas crianças.
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Pontífice condenou o
assasinato de padre
francês degolado pelo EI

Heloisa Cristaldo

O papa Francisco desfilou em carro aberto na sua chegada à Polônia, onde participará da 31ª Jornada Mundial da Juventude

FOTO: Czarek Sokolowsk/Associated Press/Estadão Conteúdo

 Da Agência Estado

Damasco  (AE) - Um duplo 
atentado atingiu uma multidão 
na cidade de Qamishli, predomi-
nantemente curda no norte da 
Síria nessa quarta-feira, matando 
ao menos 44 pessoas e ferindo ou-
tras dezenas, informou a agência 
de notícias estatal da Síria Sana. 
O grupo terrorista Estado Islâmi-
co reivindicou a responsabilidade 
pelo ataque.

 Segundo a imprensa, um ca-

minhão carregado com grandes 
quantidades de explosivos explo-
diu na fronteira da cidade de Qa-
mishli, seguido de uma explosão 
de uma motocicleta poucos minu-
tos depois na mesma área. As ex-
plosões causaram enormes danos 
na região e equipes de resgate es-
tavam trabalhando para recuperar 
vítimas debaixo dos escombros, 
disse a agência.

 Qamishli fica perto da fron-
teira com a Turquia e é controlada 
principalmente por curdos, mas as 

forças governamentais da Síria es-
tão presentes e controlam o aero-
porto da cidade.

 “A maioria dos edifícios no lo-
cal da explosão foram fortemente 
danificados por causa da força da 
explosão”, disse Suleiman Youssef, 
um morador de Qamishli.

Em um comunicado divulgado 
na internet, o grupo Estado Islâmi-
co assumiu a responsabilidade pelo 
ataque em Qamishli, dizendo que a 
explosão do caminhão atingiu um 
complexo de escritórios curdos.

Duplo ataque do Estado Islâmico 
mata 44 pessoas em cidade síria

GUERRA CIVIL

Da Agência Estado

Washington (AE) - Em 
entrevista coletiva, o can-
didato republicano Donald 
Trump convidou a Rússia on-
tem a encontrar alguns dos 
e-mails desaparecidos de 
Hillary Clinton da época que 
ela era secretária de Estado. 
A iniciativa do empresário 
gerou fortes críticas de que 
Trump estaria pedindo que 
uma potência estrangeira es-
pione os EUA.

Como parte da inves-
tigação do uso do servidor 
privado dela de e-mails 
quando estava em um car-
go público, Hillary perdeu 
cerca de 30 mil e-mails do 
Departamento de Estado 

quase dois anos após deixar 
o posto. Os advogados dela 
deletaram outros 30 mil que 
avaliaram como puramente 
pessoais.

“Rússia, se você estiver 
ouvindo, eu espero que seja 
capaz de encontrar os 30 mil 
e-mails que estão desapare-
cidos”, ironizou o candidato 
republicano durante entre-
vista coletiva realizada em 
seu resort de golfe perto de 
Miami.

As declarações ocor-
reram em uma semana du-
rante a qual os democratas 
acusaram a Rússia de tentar 
abertamente se intrometer 
na eleição presidencial nor-
te-americana. As acusações 
também lançaram novo foco 

sobre as expressões de res-
peito de Trump em relação 
ao presidente russo, Vladi-
mir Putin.

Minutos após Trump 
falar, a campanha dele di-
vulgou comunicado de seu 
companheiro de chapa, o 
governador de Indiana, 
Mike Pence, com uma pos-
tura mais dura em relação a 
Moscou. Em sua nota, Pence 
ameaçou com “sérias conse-
quências” se o FBI descobrir 
que a Rússia seria responsá-
vel por interceptar e-mails 
do Comitê Nacional Demo-
crata, que foram vazados 
na véspera da Convenção 
Nacional Democrata pelo 
WikiLeaks. Os e-mails mos-
traram dirigentes partidá-

rios tramando para minar a 
pré-candidatura do senador 
Bernie Sanders.

Na Flórida, Trump em 
geral descartou a suspeita 
de que a Rússia pudesse es-
tar por trás do vazamento de 
e-mails e repetiu seu desejo 
de relações mais próximas 
com um país que os EUA 
veem cada vez mais como 
hostil e repressor.

Trump foi questionado 
na entrevista coletiva se es-
tava pedindo à Rússia que 
atuasse como hacker em re-
lação aos e-mails de Hillary 
“Isso cabe ao presidente”, 
respondeu ele. “Eu não vou 
dizer a Putin o que fazer. Por 
que eu deveria dizer a Putin 
o que fazer?”, questionou.

Trump pede para Rússia localizar 
e-mails de Hillary que sumiram

POLÊMICA NAS ELEIÇÕES

Da Agência Ansa

Um juiz federal dos Es-
tados Unidos determinou 
ontem que John Hinckley 
Jr, o homem que, em 1981, 
tentou assassinar o então 
presidente norte-americano 
Ronald Reagan, será liber-
tado da prisão após 35 anos 
do crime. “Não é mais peri-
goso nem para si mesmo, 
nem para os outros”, disse o 
magistrado em sua senten-
ça sobre o homem que hoje 
tem 61 anos. 

De acordo com a deter-
minação judicial, Hinckley 

poderá ser libertado a partir 
de 5 de agosto e deverá mo-
rar com sua mãe, no Estado 
da Virginia. Ele ficará sob 
monitoramento por determi-
nado período.

A tentativa de homicídio 
ocorreu próximo a um hotel 
em Washington, capital dos 
Estados Unidos, no dia 30 de 
março de 1981. Além de Rea-
gan, atingido nos pulmões, 
o atirador acertou disparos 
no assessor de imprensa da 
Casa Branca, James Brady, 
no agente do serviço secreto, 
Tim McCarthy, e no policial 
Thomas Delahanty.

Da Agência Estado

Ancara - Autoridades 
da Turquia emitiram ontem 
mandados de prisão para 47 
ex-executivos ou jornalistas 
seniores do jornal Zaman, su-
postamente associado com o 
clérigo muçulmano Fetullah 
Gullen que está nos EUA, que 
o governo tem afirmado estar 
por trás da tentativa de golpe 
do dia 15 deste mês.

Ao menos um jornalista, 
o ex-colunista Sahin Alpay, 
foi detido em sua casa mais 
cedo nessa quarta-feira, dis-
se a agência estatal Anadolu. 
O Zaman, que foi ligado ao 
movimento religioso de Fe-
thullah Gulen, foi invadido 
pela polícia e documentos fo-
ram apreendidos pelo gover-
no em março como parte de 
uma repressão ao grupo.

 No início desta semana, 
mandados foram emitidos 
contra 42 outros jornalistas, 
dos quais 16 foram detidos 
para interrogatório.

 A Turquia deteve mais 
de 13 mil pessoas no serviço 
militar, Judiciário e outras 
instituições desde a tenta-
tiva de golpe. Milhares de 
outros trabalhadores do Es-
tado com ligações suspeitas 
com Gulen foram suspensos 
de seus empregos em seto-
res como a educação, cuida-
dos de saúde, prefeitura e 
até mesmo companhias aé-
reas turcas.

 Gulen, que vive nos Es-
tados Unidos e dispõe de uma 
rede mundial de escolas e fun-
dações, tem repetidamente ne-
gado um conhecimento sobre 
a tentativa de golpe, que matou 
290 pessoas.

Juiz solta homem que 
tentou matar Reagan

Governo turco manda 
prender 47 jornalistas
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oferece 390 vagas de 
atendimento ao público
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Narinas humanas
Cientistas descobrem composto que mata “superbactéria”

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

Fábrio Castro
Da Agência Estado

O alarmante aumento 
das infecções resistentes a 
antibióticos é uma ameaça 
que tem preocupado auto-
ridades de saúde em todo o 
mundo, mas a solução pode 
estar, literalmente, nos nos-
sos narizes.

Cientistas da Alemanha 
descobriram, em uma das 
milhares de bactérias pre-
sentes nas narinas humanas, 
uma nova molécula com po-
tente efeito contra outras 
bactérias, matando até mes-
mo a MRSA (Staphylococcus 
aureus resistente à meticili-
na, na sigla em inglês), que 
causa graves infecções hos-
pitalares e resiste aos medi-
camentos atualmente dispo-
níveis.

Isolada a partir da bac-
téria Staphylococcus lug-
dunensis, a nova molécula, 
batizada de Lugdunin, é o 
primeiro exemplo conheci-
do de uma nova classe de 
antibióticos. O estudo que a 
descreve foi publicado nessa 
quarta-feira, 27, na revista 
científica Nature. Segundo 
os autores do artigo, a des-
coberta poderá auxiliar o 
desenvolvimento de novas 
terapias para as infecções 
bacterianas de difícil trata-
mento.

O estudo foi liderado por 
Andreas Peschel, Alexander 
Zipperer e Bernhard Kris-
mer, todos da Universidade 
de Tübingen, na Alemanha

De acordo com Peschel, 
a Staphylococcus aureus 
também coloniza as cavida-
des nasais humanas e pode 
ser encontrada em cerca de 
30% das pessoas. 

Considerada uma bac-
téria oportunista, ela se 
aproveita de fragilidades do 
organismo - por exemplo, no 
contexto hospitalar - e causa 
inúmeras infecções, como 
bacteremia, pneumonia, os-
teomielite, endocardite, mio-
cardite e meningite.

“Não se sabe exatamen-
te como os outros 70% da 
população resiste à coloni-
zação pela Staphylococcus 
aureus. Já sabíamos que a 
presença de várias bactérias 
nasais, incluindo outras es-
pécies de estafilococos, tem 
correlação negativa com a 
sua presença. Por isso, re-
solvemos testar várias de-
las”, explicou Peschel.

Os cientistas analisaram 
então 90 amostras de dife-
rentes estafilococos presen-
tes nas narinas humanas, a 
fim de testar até que ponto 
cada uma delas é capaz de 
inibir o crescimento da Sta-
phylococcus aureus.

Nos testes de laborató-
rio, uma das linhagens iden-
tificadas, a Staphylococcus 
lugdunensis, teve um efeito 
devastador sobre uma po-
pulação de Staphylococcus 
aureus em desenvolvimen-
to. Isso sugeria, segundo os 
cientistas, que a linhagem 
liberava algum composto an-
tibiótico.

A equipe de pesquisa-
dores então montou uma 
coleção de Staphylococcus 
lugdunensis mutantes, nas 
quais diversos genes foram 
individualmente “desliga-
dos”. Em seguida, testaram 
novamente a ação da Sta-
phylococcus lugdunensis 
contra a Staphylococcus 
aureus, utilizando desta 
vez as bactérias mutantes. 
Com isso, eles identificaram 
uma única mutante que era 
incapaz de inibir a bacté-
ria superresistente. O gru-
po passou então a estudar 
a bactéria mutante, para 
descobrir qual proteína o 
gene “desligado” deixou de 
produzir, tornando-a inefi-
caz contra a Staphylococcus 
aureus. Eles identificaram 
então o composto, um anti-
biótico peptídico que foi ba-
tizado de Lugdunin.

“A descoberta sugere 
que o tratamento com a pró-
pria Staphylococcus lugdu-
nensis, ou o uso da Lugdunin.

Primeiro livro do au-
tor dedicado ao público in-
fantil, a obra intitulada O 
Agente Laranja e a Maçã 
do Amor (selo Escritinha, 
do Grupo Editorial Escri-
turas, 48 páginas, R$ 32) 
foi lançado pelo cantor 
e compositor paraibano 
Chico César às 16h de on-
tem, na Livraria Nobel, 
instalada no 1º andar do 
Mag Shopping, na capi-
tal. “O livrinho é a histó-
ria de um fiscal da Prefei-
tura de João Pessoa que 
se apaixona pela Maçã 
do Amor na Festa das Ne-
ves”, disse ele, durante 
entrevista para o jornal A 
União. “Antes lancei Can-
táteis - Cantos Elegíacos 
de Amozade - é com “o” 
mesmo”, fez questão de 
ressaltar - Rio sou Fran-
cisco e Versos Pornográ-
ficos”. lembrou o artista. 
“Esse fiscal é muito sério 
e sisudo até que chega 

Cantor Chico César lança livro
DEDICADO AO PÚBLICO INFANTIL

Google Maps dá endereço do Templo
de Salomão na busca por “anticristo”

ENDEREÇO DA IGREJA UNIVERSAL

Os internautas que pro-
curam a palavra “anticris-
to” no buscador do Google 
Maps são automaticamente 
direcionados a um estranho 

resultado: o Templo de Salo-
mão, da Igreja Universal do 
Reino de Deus (Iurd), locali-
zado no Brás, região central 
da capital paulista.

O endereço fornecido 
pelo Google (Avenida Celso 
Garcia, 605) corresponde ao 

do templo, inaugurado em 
julho de 2014. Procurados, 
o Google e a Igreja Universal 
ainda não se manifestaram.

Com 100 mil metros 
quadrados de área construí-
da em um terreno de 35 mil 
metros quadrados, o Templo 

de Salomão é considerado o 
maior do País e tem capaci-
dade para 10 mil fiéis, além 
de dispor de 1,2 mil vagas de 
estacionamento.

No Twitter, internautas 
comentaram e ironizaram a 
busca.

Felipe Cordeiro
Da Agência Estado

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

numa barraquinha, na 
Festa das Neves, em João 
Pessoa, e pergunta à ven-
dedora que fruta é essa. 
Por que não pergunta a 
mim?, respondeu para ele 
a própria fruta, que é uma 
maçã. Ele se assusta, mas 
se apaixona pela fruta, a 
rapta e vão morar no cam-
po, onde se tornam Alan 
Laranjeira e Maciel Maciei-

ra”, contou Chico César. 
Ao escrever sobre a obra, 
que é ilustrada pela artis-
ta Fernanda Lerner, o po-
eta - também paraibano - 
Bráulio Tavares escreveu o 
seguinte: “Conhecido no 
Brasil e no mundo como 
compositor e cantor de 
rara inventividade, Chico 
César é também poeta 
(Cantáteis) e, como este 

livro mostra, um contador 
de histórias imaginosas e 
simples, onde as palavras 
são saboreadas com o ou-
vido, os olhos e a boca. O 
Agente Laranja e a Maçã 
do Amor nos deixa com a 
alegria da descoberta e a 
esperança de que a festa 
poética da imaginação do 
autor não fique somente 
neste passeio”. 

Chico autografa livro durante lançamento do título na Livraria Nobel, situada no Mag Shopping

FOTO: Marcos Russo

uando - por razões incompreen-
síveis - alguém diz que o poeta 
Augusto dos Anjos não é popular 
ou não é conhecido no Brasil e no 
Exterior, é fácil refutar.

Pode-se começar com uma pesquisa 
na Internet, no Google. Em 2010 eram 
cerca de 650 mil.  Agora, em julho de 2016, 
existem quase 700 mil sites e blogs com 
grandes referências ao autor do “Eu”. 50 
mil sites/blogs a mais em apenas cinco 
anos e meio! No Brasil, são 478 mil. No 
Exterior, 218 mil!

Quanto à sua obra única, enriquecida 
através dos anos com poemas publicados 
em jornais na primeira década do século 
passado, está próxima à 50ª edição. Quando 
outro poeta brasileiro chegou a esse núme-
ro? Apenas Carlos Drummond de Andrade.

Acrescentemos aos sites e blogs e 
à quantidade de edições brasileiras, as 
traduções para as línguas inglesa, francesa, 
espanhola e alemã. Complete-se o pa-
norama em torno de Augusto com mon-
tatens de teatro e dança, a partir de sua 
obra, debates e seminários constantes em 
universidades Brasil Afora e a penetração 
de poemas de sua autoria no imaginário 
popular, a exemplo de “Versos íntimos”.

A fortuna crítica de sua obra é gran-

Quase 700 mil sites sobre Augusto!
Eu e outros, no mundo 
inteiro, não atendemos 
com nossos textos nos 
jornais aos desejos de 
um tema único (política 
ou arte, por exemplo) e 
até do retrocesso. Isto 
integra e entrega parte 
de minhas insinuações 
culturais na coluna 
“Essas coisas”.
Os terrestres, mes-
mo com o calendário 
informando que este é 
o 16º ano do 21º século, 
continuam - passado 
tanto temto, tantos 
espaços, tantas guerras, 
tantas raças - apostando 
na superioridade de sua 
realidade, na mesma 
proporção em que são 
mantidos os dogmas 
de cada religião. Não 
acho que devemos nos 
considerar inferiores. 
Mas, escolher o concei-
to de unicidade é uma 
opção pela superiori-
dade. Por que sermos 
únicos? Qual a razão, a 
lógica, as vantagens? É 
conhecimento, é ciência, 
é fé? Prefiro entender a 
unicidade como cegueira 

pela metade. 
O infinito não é somente 
para frente. se o infinito 
não tem fim, é porque 
não teve princípio. 
Assim, natural é fechar 
os olhos, dormir com 
tranquilidade e sonhar 
em direção à estrela 47 
Ursae Majoris.

nnnnnnnn

(Tenho motivos de 
sobra para saber que 
extraterrestres existem. 
Apenas não é muito cor-
reto assim chamá-los, 
pois somos todos iguais 
neste cosmo).

ETs existem

de. Poucos autores foram alvo de tantas 
análises de cunho biográfico, daquelas que 
insistem em “traduzir” a obra do poeta a 
partir de aspectos de sua vida privada.

Com o passar dos anos, Augusto dos 
Anjos tornou-se um dos poetas mais lidos 
do Brasil, sem ser atingido pelas mutações 
culturais e seus consequentes modismos. 
No universo da considerada poesia her-
mética, o “Eu” é considerado como um dos 
fenômenos incomuns de aceitação popular.

São poucos os que desconhecem 

“Versos íntimos”. Esse poema “frequenta” 
os perfis de centenas de pessoas que usam 
as redes sociais. Pessoas de várias idades, 
classes econômicas e níveis culturais. 
Uma se suas frases - “a mão que afaga é a 
mesma que apedreja” - é citada na mesma 
dimensão da shakesperiana “ser ou não 
ser eis a questão”.

A popularidade e a importância de Au-
gusto tornam indispensável  a construção 
do grande monumento que a Paraíba está 
a dever ao poeta, sim.

Sonhos possíveis e impossíveis
Quem não sonha?
Quem decifrou por completo as charadas 

dos sonhos, das camas, das noites, dos hotéis,  
dos quartos, dos abertos céus estrelados?

Há quem durma pensando que não 
dormiu - que apenas descansou para se jogar 
na insensatez de uma pretensa, hipertensa 
civilização. Precisamos saber dormir e aceitar 
sonhar, mesmo quando isso configura-se em 
pesadelo. Qual o verdadeiro pesadelo? O avi-
so durante o sono, o desacúlo de energias ou 
a desnecessária violência do dia a dia?

O acupuntor Jorge de Morais lembra que 
durante o sono abandonamos todas as nossas 
defesas, permitindo que o inconsciente revele

os seus segredos: “Daí a importância de ten-
tar compreender o que os sonhos procuram 
nos dizer sobre os desejos, temores e ansie-
dades que guardamos dentro de nós”.
      

nnnnnnnnnn
 
        Continuemnos com os sonhos mais diver-
sos, como os de todas as noites, que registra-
mos, lembramos ou não, quando acordados. 
São sonhos em que voamos feitos pássaros, 
estamos nadando, usando roupas brancas, 
corremos da polícia, dançamos, salvamos al-
guém, oramos, lutamos com espíritos. Sonhos 
possíveis e impossíveis.

Q



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de julho de 2016

Turismo

18

Inscrições estão abertas 
e a seleção ocorrerá nos 
dias 2, 3 e 4 de agosto

Unipê oferece 390 vagas ao público
ATendimenTo odonTológico

A Clínica-Escola de 
Odontologia do Unipê rea-
lizará uma triagem com o 
intuito de preencher 390 
novas vagas para o atendi-
mento odontológico ofere-
cido pela Instituição neste 
semestre (2016.2). Os in-
teressados em receber a 
assistência devem entrar 
em contato pelo telefone 
2106 9384 para solicitar a 
participação no processo 
de seleção. O agendamento 
pode ser feito das 8h30 às 
12h e das 13h às 16h30, de 
segunda a sexta-feira. A se-
leção acontecerá nos dias 2, 
3 e 4 de agosto, nos turnos 
da manhã e tarde.

Podem participar da 
triagem os usuários do Sis-
tema Único de Saúde - SUS 
com idade a partir de 12 
anos e com encaminhamen-
to por escrito. 

No primeiro semestre 
deste ano foram admiti-
dos 1.814 novos pacientes. 
Somado aos pacientes em 
atendimento, o número to-
tal chegou a cerca de 2.500 
pessoas assistidas nas espe-
cialidades: estomatologia, 
radiologia, dentística, endo-
dontia, cirurgia, prótese e 
odontopediatria.

“Através destes aten-
dimentos, o Unipê permite 
a inclusão de um enorme 
contingente de pessoas na 
assistência odontológica, 
atuando como um reforço 

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) está apro-
veitando as presenças das 
seleções americana, russa e 
alemã de nado sincronizado 
em João Pessoa para am-
pliar a divulgação do Desti-
no Paraíba no Brasil e exte-
rior. Nessa terça-feira (26), 
os mídias sociais da PBTur 
utilizaram as redes sociais 
(Instagram, Facebook e twit-
ter) para divulgar as presen-
ças das seleções americana 
e europeias na capital parai-
bana. Durante todo o dia foi 
massificada a divulgação da 
hastag #olimpicgames com 
imagens da Vila Olímpica 
paraibana e dos atletas, tra-
duzida em russo e alemão, e 
o resultado foi satisfatório.

De acordo com levan-
tamento feito, o número 
de acessos ao portal www.
destinoparaiba.pb.gov.br  
triplicou por parte dos rus-
sos e alemães. Somente na 
terça-feira foram mais de 
mil acessos e 747 páginas 
visitadas pelos russos. Os 
norte-americanos são os 
primeiros em acessos: mais 
de 22 mil. Os alemães segui-
ram a tendência dos russos: 
saltaram dos 150 acessos 
para mais de 550. Na avalia-
ção da presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, os números 
são significativos a partir 
do momento que os acessos 
diários eram muito baixos e 
ao se utilizar da criatividade 
e da oportunidade conse-
guiu-se uma maior visibi-

lidade do Destino Paraíba. 
“Sabemos da importância 
do uso das mídias sociais 
para se divulgar uma ideia, 
uma proposta, um ponto de 
vista. Conseguimos capitali-
zar a presença desses atletas 
olímpicos em nossa capital 
para divulgarmos nossos ro-
teiros turísticos, já que nos-
so portal é trilíngue e desta 
forma aumentamos o núme-
ro de acessos nos Estados 
Unidos, Rússia e Alemanha”, 
explicou.

O portal de informa-
ções e serviços www.desti-
noparaiba.pb.gov.br está no 
ar desde dezembro de 2011.  
Idealizado pela Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), o portal tem o objetivo 
de divulgar todo o conteúdo 
referente ao turismo no Es-
tado da Paraíba.

 “É sabido que quase 
80% dos turistas do mun-
do todo buscam informa-
ções na Internet antes de 
escolher um destino para 
as férias ou seminários de 
negócios. Então, no primeiro 
ano de nossa administração 
batalhamos para criarmos 
essa ferramenta  nos dias 
de hoje para massificarmos 
nossos roteiros turísticos. 
Nessa nova roupagem opta-
mos por privilegiar as ima-
gens de nossas praias, nossa 
gastronomia e cidades. Nos-
so portal não deixa a desejar 
o de qualquer outro destino 
brasileiro”, afirmou Ruth 
Avelino.

PBTur divulga Destino 
Paraíba entre atletas

JogoS olÍmPicoS do Rio
Festival marca 
os 26 anos do 
ECA com show, 
teatro e música

Denúncias sobre a explora-
ção e abuso sexual infantojuve-
nil, o trabalho infantil e o fortale-
cimento da luta contra a redução 
da idade penal, são temas que 
constarão nas atividades de 
encerramento do II Festival 
ReivindicArte, amanhã. O 
evento alusivo aos 26 anos do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), reunirá mais 
de 350 crianças de municípios 
da Grande João Pessoa. 

O festival é resultado de 
parceria entre o Conselho 
Municipal da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP), Rede Margarida (Re-
mar), Rede de Proteção Inte-
gral e Fóruns de Proteção de 
João Pessoa. Estão previstas 
shows de dança, música e tea-
tro com crianças e adolescen-
tes de João Pessoa, Santa Rita, 
Lucena, Bayeux e Cruz do Es-
pírito Santo. A coordenadora 
do CMDCA, Josy Alves diz que 
o ReinvidicaArte , em sua 2a 
edição, visa a mobilização 
dos atores do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD) 
“com efetiva participação 
do protagonismo infanto-
juvenil”. Segundo ela, a Secre-
taria de Educação vem dando 
continuidade ao projeto “ECA 
na Escola no Ambiente Esco-
lar”, fortalecendo assim a par-
ticipação de crianças e ado-
lescentes na reivindicação dos 
seus direitos, conforme o esta-
tuto. Neste ano, a campanha “ 
ECA 26 anos”,  tem como eixos 
centrais o trabalho infantil, 
a exploração sexual e a re-
dução da maioridade penal. 

do sistema público de saú-
de, provendo qualidade de 
saúde e, consequentemen-
te, de vida para a população 
da região”, salienta o coor-
denador de Odontologia, 
prof. Marcos Aurélio Vas-
concelos Lima Júnior. Os pa-

cientes que fizeram uso da 
Clínica-Escola no primeiro 
semestre de 2016, tendo já 
sido submetidos à triagem, 
devem iniciar seus agenda-
mentos na segunda sema-
na de agosto, pelo telefone 
2106-4810. Também po-

dem ser realizados pessoal-
mente, na Clínica-Escola, a 
partir de segunda-feira (1).

A Clínica-Escola é um 
espaço do Unipê que pres-
ta atendimento odontoló-
gico aos usuários do SUS. 
Foi inaugurada em 2010 e 

conta com 107 consultó-
rios modernos e bem equi-
pados. Os tratamentos são 
realizados por estudantes 
de graduação e pós-gradu-
ação, sob a supervisão de 
professores. O espaço conta 
ainda com setor de radiolo-

gia, onde é possível realizar 
radiografias intrabucais e 
extrabucais. Funciona nos 
dias úteis durante os meses 
em que há aulas nos cursos 
da Instituição, nos meses de 
fevereiro a junho e agosto a 
dezembro.

Profissionais da Clínica-Escola atendem usuários do SUS com idade a partir de 12 anos em estomatologia, radiologia, dentística, cirurgia, prótese e odontopediatria 

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

A Justiça Federal no Ama-
zonas determinou o bloqueio 
de R$ 38 milhões do Facebook, 
administrador do aplicativo de 
mensagens WhatsApp, porque 
a empresa descumpriu uma 
decisão judicial determinando 
o repasse de dados de usuá-
rios para uma investigação. O 
valor corresponde a multa diá-
ria pelo descumprimento da 
decisão. As informações foram 
divulgadas pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF), autor da 
ação. WhatsApp espera ponto 

final nos bloqueios do serviço 
no País Operadoras cumprem 
decisão judicial e bloqueiam 
WhatsApp. Na decisão, a Jus-
tiça rejeitou os argumentos do 
Facebook de que os dados dos 
usuários estão guardados em 
servidores de computador no 
exterior e só podem ser solici-
tados por meio de acordo de 
cooperação internacional.

O bloqueio dos recursos 
do Facebook foi solicitado 
pelo MPF como medida alter-
nativa às recentes decisões 
judiciais que suspenderam 
o funcionamento dos servi-
ços do WhatsApp e deixaram 

milhares de usuários sem co-
nexão. De acordo com o pro-
curador Alexandre Jabur, res-
ponsável pela investigação, o 
Facebook demonstra “enorme 
desprezo pelas instituições 
brasileiras” ao se negar a cum-
prir as ordens judiciais que 
determinam a quebra de sigilo 
de mensagens trocadas entre 
criminosos. 

“Ao conferir proteção ab-
soluta à intimidade, a empresa 
ultrapassa o limite do razoá-
vel, criando um ambiente pro-
pício para a comunicação en-
tre criminosos, ”argumentou o 
procurador.

Akemi nitahara  
Repórter da Agência Brasil

Em junho, o número de 
beneficiários em planos de 
assistência médica registrou 
uma leve queda na compa-
ração com março deste ano: 
passou de 48,8 milhões para 
48,48 milhões. Desse total, 
66,18% (32,1 milhões) tem 
contratos com planos de saú-
de coletivos empresariais. A 
queda foi verificada apenas 
nesse setor, que registrou 
32,3 milhões em março. Nas 
outras modalidades o nú-
mero se manteve: 9,5 mi-

lhões em planos individual 
ou familiar e 6,5 milhões em 
planos coletivos por adesão. 
Também aparecem 10 mil 
usuários com planos coleti-
vos não identificados e 263 
mil não informados quanto à 
modalidade de contratação. 
O País tem 837 operadoras, 
com 17.261 planos ativos.

Quanto às demandas 
dos beneficiários, a Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) registrou 
35.475 pedidos de informa-
ção e 9.576 reclamações. Os 
dados do segundo trimes-
tre foram divulgados ontem 

pela ANS e podem ser con-
sultados no portal da agên-
cia reguladora. O site Perfil 
do Setor traz os dados orga-
nizados a partir de diversas 
ferramentas. 

Com elas, é possível 
consultar a evolução do nú-
mero de beneficiários, de 
operadoras e de planos de 
saúde, a utilização da rede 
conveniada e as reclama-
ções e pedidos de informa-
ções recebidas pela ANS. Os 
dados também são disponi-
bilizados para download e 
apresentados em forma de 
gráficos.

Justiça determina bloqueio de 
R$ 38 milhões do Facebook

Número de beneficiários teve 
leve queda em junho, diz ANS

PoR QUeBRA de Sigilo

PlAnoS de SAÚde

FoTo: Divulgação/Unipê
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Juros atingem o recorde de 315,7% ao ano, aponta BC

Cheque especial
A taxa de juros do che-

que especial continuou su-
bindo em junho. De acordo 
com dados do Banco Central 
(BC), divulgados ontem, a 
taxa do cheque especial au-
mentou 4,7 pontos percen-
tuais de maio para junho, 
quando chegou a 315,7% ao 
ano. Essa é a maior taxa da 
série histórica do BC, inicia-
da em julho de 1994.

Em 2016, a taxa do che-
que especial subiu 28,7 pon-
tos percentuais em relação a 
dezembro de 2015, quando 
estava em 287% ao ano.

Já taxa de juros do ro-
tativo do cartão de crédito 
caiu 0,6 ponto percentual de 
maio para junho. Mesmo as-
sim, continua sendo a mais 
cara entre as pesquisadas 
pelo BC. Em junho, ficou em 
470,9% ao ano.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. Essa é a modalidade 
com taxa de juros mais alta 
na pesquisa do BC.

Compras parceladas e 
crédito pessoal

A taxa média das com-
pras parceladas com juros, 
do parcelamento da fatura 
do cartão de crédito e dos 
saques parcelados, subiu 0,5 
ponto percentual e ficou em 
149,5% ao ano.

Petrobras descarta 
aumento da gasolina 

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, disse na manhã 
dessa quarta-feira, 27, após reu-
nião com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, que não há 
previsão para o reajuste dos com-
bustíveis. Segundo ele, o encontro 
de ontem foi uma visita de corte-
sia ao ministro, sem que nenhuma 
decisão fosse tomada. Questio-
nado pelos jornalistas, Parente 
também disse que não conversou 
com Meirelles sobre a possibilida-
de de aumento da alíquota da Cide 
Combustível.

Caixa tem R$ 3,8 bi 
para casa própria

A Caixa Econômica Federal tem 
R$ 3,8 bilhões para financiar a compra 
da casa própria pela linha Pró-Cotista. O 
banco informou que o Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) liberou orçamentos especí-
ficos para contratações nas três faixas 
da linha Pró-Cotista. Os recursos dessa 
linha para a faixa de maior demanda - 
imóveis de R$ 225 mil a R$ 500 haviam 
se esgotado, em abril deste ano, mes-
mo com a liberação de R$ 7 bilhões do 
FGTS recebidos pela Caixa dois meses 
antes dos recursos acabarem.

Comércio: confiança 
de empresário sobe

O Índice de Confiança do Co-
mércio (Icom) subiu 1,2 ponto na 
passagem de junho para julho, saindo 
de 73,7 pontos para 74,9 pontos no 
período, divulgou nessa quarta-feira, 
27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Com o resultado, o ICOM já está 10 
pontos acima do mínimo histórico re-
gistrado em dezembro do ano passado. 
Segundo a FGV, destaca-se a alta de 
1,2 ponto tanto no Índice da Situação 
Atual (ISA-COM) quanto no Índice de 
Expectativas (IE-COM). Nos três meses 
anteriores, as expectativas vinham 
crescendo em ritmo muito superior às 
avaliações sobre a situação atual.

Estoque de crédito 
cai 0,5% em junho

O estoque de operações de 
crédito do sistema financeiro caiu 
0,5% em junho ante maio e chegou 
a R$ 3,130 trilhões, informou nes-
sa quarta-feira, 27, o Banco Central 
(BC). Em junho de 2015, o estoque de 
operações de financiamento estava 
em R$ 3,100 trilhões. Em 12 meses, 
houve alta de 1,0% e, nos primeiros 
seis meses deste ano, baixa de 2,8%.
Houve redução de 1,3% para pessoas 
jurídicas e alta de 0,3% para o con-
sumidor em junho em relação a maio. 
Em 12 meses, a contração é de 2,2% 
para as empresas e alta de 4,6% para 
a pessoa física. No acumulado do ano, 
há baixa de 6,3% para as companhias 
e alta de 1,2% para as famílias.

Mudança do dólar 
elevou exportações 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) informou nessa quar-
ta-feira, 27, que a mudança do pata-
mar do dólar ante o real aumentou as 
exportações e reduziu as importa-
ções da indústria de transformação. 
Os dados, que estão no Coeficiente 
de Abertura Comercial do primeiro 
semestre deste ano, divulgado pela 
instituição nessa quarta-feira mos-
tra ainda que nos últimos 12 meses 
encerrados em maio deste ano o 
Coeficiente de Exportação - indica-
dor que mostra a participação das 
vendas externas no valor da produ-
ção da indústria de transformação -, 
ficou em 15,8% a preços constantes 
(excluídos os efeitos de variações 
dos preços), maior do que os 14,2% 
registrados em 2015. 

FOTO: Reprodução/Internet
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A taxa do crédito pesso-
al caiu 1,5 ponto percentual 
indo para 128,3% ao ano. Já 
a taxa do crédito consigna-
do (com desconto em folha 
de pagamento) diminuiu 0,2 
ponto percentual e está hoje 
em 29,4% ao ano.

A taxa média de juros 
cobrada das famílias teve 
redução de 0,3 ponto per-
centual, de maio para junho, 
quando ficou em 71,4% ao 
ano. A inadimplência do cré-
dito, considerados atrasos 

acima de 90 dias, para pes-
soas físicas, teve redução de 
0,2 ponto percentual e está 
em 6,1%.

A taxa de inadimplência 
das empresas também caiu 
0,2 ponto percentual e ficou 
em 5,1%. A taxa média de ju-
ros cobrada das pessoas jurí-
dicas ficou estável: 30,3% ao 
ano. Esses dados são do cré-
dito livre em que os bancos 
têm autonomia para aplicar o 
dinheiro captado no mercado 
e definir as taxas de juros.

No caso do crédito dire-
cionado (empréstimos com 
regras definidas pelo gover-
no, destinados, basicamen-
te, aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutura) a 
taxa de juros para as pessoas 
físicas subiu 0,1 ponto per-
centual para 10,5% ao ano.

A taxa cobrada das 
empresas sofreu redução 
de 0,2 ponto percentual 
indo para 11,7% ao ano. A 
inadimplência das famílias 
ficou em 1,7%, com queda 

de 0,4 ponto percentual em 
relação a maio. A taxa de 
inadimplência das empre-
sas chegou a 1,1%.

O saldo de todas as ope-
rações de crédito concedido 
pelos bancos caiu 0,5% em 
junho e 2,8% no ano. No mês 
passado, o saldo ficou em 
R$ 3,130 trilhões. Esse valor 
correspondeu a 51,9% de 
tudo o que o País produz – 
Produto Interno Bruto (PIB) 
- ante o percentual de 52,5% 
de maio deste ano.

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

Mesmo com a crise pela 
qual o País passa, os consu-
midores brasileiros estão 
colocando as contas em dia. 
Dados do Banco Central, divul-
gados nessa quarta-feira (27), 
mostram que o percentual de 
inadimplentes caiu de 3,7% do 
total das operações financeiras 
para 3,5%.

Esse recuou foi o primeiro 
em um ano, segundo o Ban-
co Central. A última vez que a 
inadimplência havia diminuí-
do havia sido em junho do ano 
passado, quando passou de 
3,02% em maio para 2,92%. 
De lá para cá, os não pagamen-
tos vinham apresentando ele-
vação, apesar de terem se man-

tido em patamar baixo. Entre 
as famílias, o recuo foi de 0,3 
ponto percentual, isso significa 
que os pagamentos atrasados, 
que somavam 4,3% em maio, 
caíram para 4% no mês passa-
do. Entre as empresas, caiu de 
3,2% para 3%.

Comportamento
O chefe do Departamento 

Econômico do Banco Central, 
Tulio Maciel, tentou ser caute-
loso. “Ainda é prematuro dizer 
que houve uma mudança no 
comportamento da inadim-
plência”, observou.

Para ele, é preciso uma se-
quência maior de quedas para 
poder confirmar uma tendên-

cia. “Mas a queda de junho não 
deixa de ser uma boa sinaliza-
ção”, afirmou. Os números do 
BC mostram ainda que houve 
queda na inadimplência em 
todas as modalidades para as 
pessoas físicas. O maior recuo 
ocorreu no rotativo do cartão 
de crédito, uma queda de 0,7%.

O rotativo do cartão é 
uma das opções de finan-
ciamento mais caras para o 
consumidor. Em alguns ca-
sos, cobra mais de 300% ao 
ano e, por isso, especialistas 
em educação financeira re-
comendam evitar essa linha 
se for possível. O mercado 
oferece outras opções mais 
em conta.

Inadimplência recua para o 
menor nível em 12 meses

CONSUMIDORES BRASILEIROS

Idiana Tomazelli
Agência Estado

 O Brasil perdeu 91.032 
vagas formais de emprego 
em junho deste ano, informou 
nessa quarta-feira, 27, o Mi-
nistério do Trabalho. O resul-
tado do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) é fruto de 1.204.763 
de contratações e 1.295.795 
de demissões no período. O 
saldo divulgado ficou abai-
xo do piso das estimativas de 

analistas do mercado financei-
ro consultados pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam em 
junho fechamento de 84,6 mil 
a 25 mil vagas. Com isso, a me-
diana estava negativa em 60 
mil postos.

O número de postos fe-
chados em junho, aponta o BC, 
deste ano foi menos intenso 
do que em igual mês do ano 
passado, quando foram extin-
tas 111 199 vagas. Porém, su-
perou o fechamento de 72.615 
vagas formais de emprego 

em maio de 2016. No acumu-
lado do primeiro semestre, 
o saldo de postos fechados é 
de 531.765 vagas pela série 
com ajuste, ou seja, incluindo 
informações passadas pelas 
empresas fora do prazo. Este é 
o pior resultado para o perío-
do desde o início da série, em 
2002

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o País encerrou 
junho com 1 765.024 vagas a 
menos, também considerando 
dados com ajuste.

Caged mostra que o Brasil 
perdeu 91.032 vagas em junho

EMPREGO FORMAL

Matheus Maderal
Agência Estado

 A agência de clas-
sificação de risco Fitch 
revisou sua estimativa 
pra o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil de 
-3,8% para -3,3%, em 
2016; de +0,5% para 
+0,7%, em 2017; e 
de +1,7% para +2,0% 
em 2018, de acordo 
um relatório sobre as 
perspectivas para eco-
nomia global, divulga-
do nessa quarta-feira. 

A agência afirma 
que o recuo ainda for-
te em 2016 é um refle-
xo do “colapso na de-
manda doméstica, que 
foi ofuscado em par-
te pela contribuição 
positiva das exporta-
ções”. “Nós esperamos 
que a recuperação em 
2017 seja reduzida, 
uma vez que os consu-
midores continuaram 
a enfrentar fracos ren-
dimentos no trabalho 
e crescimento modera-
do do crédito”, avalia 
a Fitch. 

O relatório ainda 
diz que um aumen-
to nos investimentos 
vai depender da recu-
peração da confian-
ça das empresas, que 
será influenciada pelo 
progresso do governo 
interino em sua capa-

cidade de aprovar me-
didas para melhorar a 
perspectiva das finan-
ças públicas e reduzir 
a inflação. 

A agência ainda 
argumenta que alte-
rou suas estimativas 
de maio após a con-
tração mais suave que 
o esperado no primei-
ro trimestre (0,3%) e 
ressalta que os indi-
cadores de confiança 
também começaram a 
melhorar desde que o 
presidente em exercí-
cio, Michel Temer, as-
sumiu a Presidência. 

Na visão da Fitch, 
a “equipe econômica 
amigável aos negócios 
inspirou a confiança 
do mercado - como 
refletido no rali sus-
tentado de ativos fi-
nanceiros, incluindo 
o real”, mas pondera 
que caso as autorida-
des falhem em apro-
var medidas consoli-
dadas no Congresso, a 
confiança pode se de-
teriorar novamente. 

Em relação à polí-
tica monetária, a Fitch 
espera que o Banco 
Central mantenha a 
taxa Selic em 14,25% 
neste ano e reduza os 
juros em 2017. (Ma-
theus Maderal - ma-
theus.maderal@esta-
dao.com)

Agência Fitch estima 
recuo menor em 2017

PRODUTO INTERNO BRUTO

Juros atingiram maior taxa da série histórica do BC desde 1994; e a taxa mais cara é a do cartão de crédito, em 470,9%



Estudante Rebeca Tabosa, 
cantora lírica Ana Gouveia, 
publicitário Werter Luce-
na, empresários Roberto 
Dourado, Jairton Costa 
e Alexandre de Queiroz 
Caminha, Sra. Delma Muniz, 
dentista Josenildo de Sou-
sa, oftalmologista Wedna 
Torres de Andrade Nóbrega, 
executivo Oswaldo Balduí-
no Guedes Filho, professor 
Ivaldo Gomes.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Bode na Rua

COMEÇA hoje na 
cidade de Gurjão, no 
Cariri paraibano, a 17a 
edição da festa “Bode 
na Rua”, considerado 
um dos maiores even-
tos de desenvolvimen-
to da caprinocultura 
no nosso Estado.

A festa vai até o 
próximo domingo com 
diversas atividades 
como artesanato, 
gastronomia, shows 
musicais em cinco 
praças públicas da 
cidade, exposições 
de animais e troca 
de experiências entre 
os produtores, além 
de leilão e concurso 
leiteiro.

“A autenticidade é uma 
qualidade em extinção e 
totalmente desprezada pela 
sociedade moderna”

“Precisamos tirar todas 
as falsas vestes, para 
que possa brilhar a nossa 
autenticidade”

MARCELO FIGUEIREDO MARÍLIA MASGALOS

    A escritora Marília Carneiro Arnaud vai lançar seu sétimo livro no próximo dia 12 
de agosto na Usina Cultural Energisa. Trata-se do romance “Liturgia do Fim”, editado pela 
Tordesilhas, de São Paulo, com apresentação e orelhas da escritora Maria Valéria Rezende.

Investindo na educação
ENQUANTO o Governo Federal acaba o excelente 

programa Ciência Sem Fronteiras que deu oportunidade 
a muitos estudantes sem recursos a terem experiên-
cias inovadoras e profícuas no exterior, o Governo da 
Paraíba lançou ontem mais uma edição do programa Gira 
Mundo, desta vez levando professores da rede pública 
paraibana para a Universidade de Ciências Aplicadas de 
Hãme, localizada na cidade de Hãmeenlinna, na Filândia.

A iniciativa é composta pelos programas Educadores 
Paraíba - Programa de Desenvolvimento Profissional e 
Amazing Business Train.

   O deputado licenciado Lindolfo Pires esteve reunido com a diretoria da Embratur, 
o presidente Vinicius Lummertz e o diretor de Mercado, Gilson Lira e o diretor da Divisão 
Internacional da Avianca, Ian Gillespie visando o aumento de voos para a Paraíba.

Sarau literário

A CONFRARIA 
Sol das Letras pro-
move hoje, a partir das 
17h30 na Academia 
Paraibana de Letras 
mais uma edição do 
Pôr do Sol Literário.

Será com ho-
menagem ao escritor 
Ariano Suassuna, feita 
por Natércia Suassuna, 
exposição fotográfica 
de Guy Joseph, apre-
sentação do livro “Dança 
das Palavras”, de José 
Leite pelo jornalista Wal-
ter Galvão e do livro “A 
igreja que vale a pena”, 
de Genildo Santana pelo 
escritor Ge Ge Carsan, 
além de sessão líte-
ro-gastronômica.
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  O Instituto Fazenda Ta-
manduá, o Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano e o Centro 
Cultural Ariano Suassuna lançam  
hoje o livro "Fauna Ilustrada da 
Fazenda Tamanduá", organizado por 
pesquisadores e biólogos.
  Será às 18h30 no Centro 
Cultural Ariano Suassuna loca-
lizado no Tribunal de Contas da 
Paraíba.

Despedida de Alex Klein
ALUNOS do Prima - Programa de Inclusão Social através 

da Música e das Artes vão se apresentar no próximo domingo 
no Espaço Cultural José Lins do Rego um grande concerto 
envolvendo 120 jovens, de 11 polos do projeto espalhados pelo 
Estado, regidos pelo maestro Alex Klein com participação 
dos maestros José Wilker e Manuel Barrios.

O evento marcará a despedida oficial do maestro 
Alex Klein do Prima que retornará aos Estados Unidos 
para trabalhar na Orquestra de Chicago. O Prima passará 
a ser regido pela maestrina Priscila Santana.

FOTO: Dalva Rocha

Para o álbum de família, os irmãos: promotor Hamilton Souza Neves Filho, juíza Túlia Souza Neves e 
médico Antônio de Pádua Souza Neves

Presenças bacanas na Maison Blu´nelle: Maria Dulce, Isabella, Maira Tereza, Glaucia 
Silveira e Palowa Borborema Arcoverde

Zum Zum Zum

FOTOS: Goretti Zenaide

Uma pausa da vice-governadora Lígia Feliciano com os filhos Gustavo e Renato para almoço na Adega 
do Alfredo após visitar os atletas alemães de saltos ornamentais na Vila Olímpica Parahyba

FOTOS: Arquivo

Cantora lírica Ana Gouveia é a aniversariante de hoje

Treinos

 A VILA Olímpica Pa-
rahyba está sendo palco 
de treinos para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 da 
delegação da Alemanha 
de saltos ornamentais e 
também para a seleção 
dos Estados Unidos, além 
da seleção da Rússia de 
nado sincronizado.

Aquele complexo es-
portivo tem transforma-
do a Paraíba em modelo 
em todo o mundo, atrain-
do para cá atletas de 
vários países para treinos 
e apresentações.

Lucinha Figueiredo e Land Seixas comemoram a vitória nas eleições 
para a Federação Nacional dos Jornalistas

Jornalistas
A CHAPA Sou Fenaj foi a vitoriosa nas eleições da 

Federação Nacional dos Jornalistas realizada na semana 
passada, sendo eleita a jornalista goiana Maria José 
Braga, Zequinha, como é mais conhecida. Pela história 
da Fenaj foi eleita pela segunda vez uma mulher para 
presidir a entidade a nível nacional.

Na Paraíba os companheiros da chapa, Alberi Pon-
tes, Lucinha Figueiredo e Land Seixas também tiveram 
uma significativa vitória, onda a chapa da oposição só 
obteve um voto em todo o Estado.

    O Sebrae Paraíba promove hoje a palestra “Como manter seu negócio sustentável? 
Fique de olho nas tendências na NRF”, das 19h às 21h no Centro de Educação Empreendedora.
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Justiça libera Petrúcio 
Ferreira para disputar 
os Jogos Paralímpicos

DE VOLTA PRA CASA

Rafael Oliveira retorna ao Belo
FotoS: Divulgação

Sem sucesso no Rio, 
Natal e Alagoas, atleta 
chega no CT do Botafogo

Quem está de volta ao 
Botafogo, a partir de hoje, 
é um ex-ídolo da torcida 
botafoguense, o atacante 
Rafael Oliveira. O atleta 
brilhou com a camisa do 
Belo no início do ano pas-
sado, quando chegou a ser 
o artilheiro do Brasil, por 
um período. No segun-
do semestre, o jogador se 
transferiu para o Botafogo 
do Rio de Janeiro, onde não 
chegou nem a jogar, e de-
pois acertou com o ABC de 
Natal. Não foi bem no clube 
potiguar no Brasileiro da 
Série B, e acabou na reser-
va. Este ano, Rafael foi para 
o CSA, onde também não 
mostrou um bom futebol, e 
acabou sendo dispensado 
pelo clube alagoano.

Em baixa, e sem atu-
ar há muito tempo, Rafael 
chega hoje ao Botafogo, 
para fazer um período de 
aproximadamente 20 dias 
de recuperação física. Se 
depender da torcida e do 
jogador, ele reviverá no 
Belo, os grandes momen-
tos de 2015, e irá disputar 
a posição com Rodrigo Sil-
va e Warley. O clube ainda 
tem os atacantes Danielzi-
nho, Carlinhos e Lucas Ba-
tatinha. Muller ainda está 
no elenco, mas por motivos 
não divulgados pelo clube, 
está treinando em separa-
do, e parece não ter mais 
oportunidade com o técni-
co Itamar Schulle.

Segundo o vice-presi-
dente do Botafogo e res-
ponsável pela contratação, 
Breno Morais, Rafael tem 
tudo para reencontrar o 
seu futebol. “Foi no Botafo-
go, o lugar em que o atleta 
foi mais feliz. Então acredi-
to que ele pode dar muitas 
alegrias ainda ao clube. Ele 
vai passar uns dias para 
entrar em forma, e depois 
se vai jogar, ou não, será 
uma decisão do técnico 
Itamar Schulle”, disse o di-
rigente.

Ontem, Itamar coman-
dou o primeiro treino téc-
nico com vistas ao jogo do 
próximo domingo, contra 
o Cuiabá. As dúvidas ainda 
permanecem na cabeça do 
treinador, em relação aos 
substitutos de Marcinho e 
Plínio. Para o meio, as op-
ções são Assis, ou a entra-
da de Sapé, jogando mais 
adiantado, como terceiro 
volante. Já para a zaga, o 
principal candidato a vaga 
é André Paulino, mas Nildo 
também tem chances.

Logística
O Departamento de 

Futebol e a comissão téc-
nica já definiram a logísti-
ca para o jogo em Cuiabá. 
A equipe segue treinando 
até amanhã pela manhã. 
Na parte da tarde, vai de 
ônibus para Recife, de 
onde embarca para o Mato 
Grosso. O jogo contra o 
Cuiabá está programado 
para as 16 horas ( 15 ho-
ras, horário local), na Are-
na Pantanal.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogador terá que 
passar cerca de 
20 dias em fase de 
recuperação para 
entrar em forma

Internacional 
troca Santa Rita 
pela capital na 
Segunda Divisão

Sport Campina 
faz peneirão para 
montar time para 
a Segundona

O Internacional, mais uma 
vez, surpreende, às vésperas de 
disputar a Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol. Depois de deixar sua sede 
em João Pessoa para jogar em 
Pombal, e posteriormente, em 
Santa Rita, o clube está de volta à 
capital do Estado. Desta vez, fez 
uma parceria com a empresa Se-
rilon, do Sudeste, e promete vir 
com força total para disputar o 
título da competição. O objetivo 
é ficar com uma das vagas para a 
Primeira Divisão.

O clube já definiu a comis-
são técnica, que tem à frente o 
técnico, Índio Ferreira, auxiliado 
por Maia, que trabalharam jun-
tos, este ano, no Auto Esporte. O 
preparador físico é Nildo Morais 
e o preparador de goleiros, Neto 
Dinamite. O supervisor de fute-
bol será Esquerdinha, também 
vindo do Auto Esporte. O gerente 
de futebol é Tassiano Gadelha e 
o diretor executivo é o advogado 
Eduardo Araújo, ex-interventor 
do Auto Esporte. O gestor geral é 
da empresa parceira, Adir Leme, 
que já geriu, entre outros clubes, 
o Grêmio Barueri, de São Paulo. 

Para dar condições melhor 
ao elenco, a empresa fez uma 
parceria com o Auto Esporte, e 
arrendou o CT Alvirrubro, para a 
preparação da equipe. Os treinos 
já começaram ontem, com a par-
ticipação de 17 atletas. Outros 6 
estão sendo aguardados. 

O Sport Campina já 
começa a se preparar para 
os jogos do Campeona-
to Paraibano da Segunda 
Divisão, e como faz todos 
os anos, vai promover um 
peneirão para descobrir 
novos valores. A seletiva 
será no próximo domin-
go, a partir das 13h, no 
Estádio Presidente Var-
gas, em Campina Grande. 
Os interessados devem 
comparecer munidos do 
documento de identidade 
(RG), contato telefônico, 
além de chuteira, calção e 
meião. 

A seletiva é destinada 
aos atletas nascidos em 
1996, 1997, 1998, 1999 
e 2000. A inscrição custa 
apenas R$ 10,00 e mais 1 
kg de alimento não perecí-
vel. Os menores de 18 anos 
terão que ir acompanha-
dos de um responsável. 

O Sport Campina está 
no Grupo do Agreste da 
Segunda Divisão do Cam-
peonato Paraibano, ao 
lado de Serrano e Lucena. 
O Carneiro estreia na com-
petição contra o Lucena, 
no dia 21 de agosto, às 
16h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. A 
equipe já iniciou os trei-
nos, esta semana, sob a 
orientação do treinador 
Arthur Ferreira. 

Raposa tenta regularizar reforço na CBF
A diretoria do Campinen-

se corre contra o tempo para 
regularizar os reforços, visan-
do o jogo do próximo domin-
go, contra o Globo, em Ceará 
Mirim. O último a chegar foi o 
meia Thiago Brito, de 23 anos, 
jogador do Santos, que estava 
emprestado ao Vila Nova de 
Goiás, e já teve uma passagem 
pela Portuguesa de Desportos. 
O técnico Paulo Moroni não es-
conde que gostaria de contar 
com esses jogadores para este 
jogo decisivo, mas afirma que, 
por enquanto, não trabalha 
ainda com esta possibilidade.

“O nosso pensamento é 
contar com todos eles, porque 
são jogadores de um excelen-
te nível técnico e podem nos 
ajudar muito num jogo deci-
sivo como este. Mas este é um 
problema da diretoria, e não 
posso fazer nada. No momen-
to, estou armando o time com 
o que nós temos e podemos 
contar”, disse o treinador.

Os volante Leandro Sobral 
e Fernando Pires são desfal-
ques certo para a partida com o 
Globo. Fernando continua en-
tregue ao Departamento Mé-
dico, e só deverá retornar aos 
treinos em 20 dias. Já Sobral 
vai cumprir suspensão. Por ou-
tro lado, ele terá a presença de 
Negretti, que já está recupera-
do de uma contusão muscular.

Além do meio campo, o 
treinador Paulo Moroni tem 
também dúvidas em outros se-
tores. Isto porque os reservas 
estão entrando muito bem nos 
jogos, e superando os titulares. 

THIAGO BRITO

Este é o caso de Alex Sandro. 
O jogador já marcou dois gols, 
e sempre que entra, faz o time 
melhorar. Já o ataque titular 
com Junior Chicão e Reginaldo 
Junior, não consegue marcar 
gols. Outro atleta que entrou 
muito bem no jogo passado, e 
mostrou um grande futebol, foi 
o meia atacante Téssio. O jo-

gador é só motivação, e define 
esta partida de domingo como 
uma verdadeira guerra.

“Todo jogo da Série D é 
uma guerra. E este é um ma-
ta-mata. Está em jogo inclu-
sive o nosso emprego. Se o 
time não se classificar, esta-
remos desempregados, até o 
final da temporada. Vamos 

com tudo para cima deles. 
Sabemos do potencial do ad-
versário, sobretudo quando 
joga lá dentro de Ceará Mi-
rim, mas também sabemos 
do potencial do nosso time. 
E vamos focados para sair 
de lá com a classificação 
para a próxima fase”, disse o 
jogador.

Novo jogador 
já treina com o 
elenco e pode 
jogar partida 

de volta com o 
Globo-RN



Adversário de Zanetti chega 
prometendo briga acirrada
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Brasileiro e grego são 
favoritos ao ouro na 
prova das argolas

Apontado como prin-
cipal oponente de Arthur 
Zanetti na Olimpíada, 
Eleftherios Petrounias de-
sembarcou na manhã de 
ontem no Rio de Janeiro. 
Atual campeão mundial 
das argolas, o atleta gre-
go foi atencioso e falou 
rapidamente com alguns 
jornalistas no aeroporto. 
Empolgado, porém respei-
toso, o ginasta disse espe-
rar enfrentar o brasileiro, 
atual campeão olímpico, 
em uma disputa de alto 
nível. Para ele, os Jogos 
serão uma espécie de tira-
teima entre os dois.

“Espero que nós dois 
estejamos nas melhores 
condições e façamos nos-
sas melhores rotinas para 
vermos quem é o melhor. 
É uma honra para mim 
competir contra ele. Acre-
dito e espero que sejamos 
os principais atletas na 
disputa pelo ouro. Vamos 
ver”, disse Petrounias.

O ginasta é apontado 
como uma das principais 
esperanças de medalhas 
de seu País na Rio 2016. 
Não por acaso foi esco-
lhido para ser o primeiro 
atleta a conduzir a chama 
olímpica, ainda na Gré-
cia, em abril. Neste ano, 
ele esteve no Brasil e en-
frentou Arthur Zanetti no 
evento-teste. Ao contrário 
do ocorrido no Mundial de 
2015, desta vez, foi o cam-
peão olímpico quem saiu 
vencedor. O triunfo veio 
por apenas 33 milésimos 
na pontuação.

“Me sinto bem. Estou 
feliz por estar de volta e 
pronto para competir nos 
Jogos Olímpicos. Estou 
muito bem preparado”, 
disse o campeão mundial.

A competição de gi-
nástica artística na Rio 
2016 começa a partir de 
6 de agosto, um dia após 
a abertura oficial, com as 
classificatórias masculi-
nas. A final por aparelhos 
das argolas, entretanto, 
será apenas a partir do dia 
15.Arthur Zanetti conquistou o ouro olímpico em Londres deixando para trás o seu oponente, o grego Eleftherios, que vem com força

A Seleção Brasileira de 
Atletismo já começou os 
treinamentos finais para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016. 
A equipe fará a parte final 
da preparação na pista da 
Comissão de Desportos da 
Aeronáutica (CDA), no Cam-
po dos Afonsos, no Rio de 
Janeiro.

Assim, o time entra ago-
ra no período chamado de 
Pré-Games e realizado por 
todos os esportes. Os treinos 
na CDA fazem parte de acor-
do feito entre a Confedera-
ção Brasileira de Atletismo 
(CBAt), o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) e Governo Fede-
ral, por meio dos Ministérios 
do Esporte e da Defesa.

Os atletas ocuparão as 
instalações na Universidade 
da Força Aérea (UNIFA) até a 
mudança para a Vila Olímpi-
ca, às vésperas do início das 
provas de cada um dos con-
vocados.

Já estão treinando nas 
modernas instalações da Ae-
ronáutica os arremessadores 
Darlan Romani e Geisa Ar-
canjo; os corredores Altobeli 

Silva (3.000m com obstácu-
los) e Flávia Maria de Lima 
(800m) e o marchador Caio 
Bonfim (20km e 50km).

Há um cronograma de 
chegada de atletas até o iní-
cio do torneio de Atletismo, 
marcado para 12 de agosto, 
no Estádio Olímpico do Enge-
nhão, quando a qualificação 
masculina do lançamento do 
disco abre a competição, às 
9h30 (horário de Brasília).

Os treinos na CDA são 
fechados e apenas atletas 
e técnicos têm acesso, por 
conta das medidas de segu-
rança naturais em instala-
ções militares. Na próxima 
semana haverá uma janela 
de imprensa a ser comuni-
cada a todos os interessados. 
Será pedido credenciamento 
prévio para acesso à área de 
entrevistas.

O atletismo brasileiro 
vive um bom momento em 
sua história e o Comitê Olím-
pico Brasileiro acredita que 
várias medalhas serão con-
quistadas nesta modalidade, 
como tem ocorrido em even-
tos do passado.

Num ambiente de dis-
puta diária por medalhas 
em diversas modalidades, 
os Jogos Olímpicos estão 
sofrendo um duro golpe 
de um adversário que tem 
se tornado comum no es-
porte. De acordo com uma 
pesquisa do GlobeScan, li-
gado ao BBC, os problemas 
envolvendo doping dos 
atletas tem feito com que o 
interesse do público pelos 
jogos diminua considera-
velmente. No Rio, a Rússia 
já perdeu mais de cem atle-
tas e tem sido a grande pre-
judicada.

Num total de 19 mil 
pessoas ouvidas em 19 paí-
ses, 57% dos entrevistados 
confirmaram que as notí-
cias relacionadas causam 
um efeito negativo em suas 
motivações para acompa-
nhar os Jogos Olímpicos. 

Dos 19 países parti-
cipantes da pesquisa, 13 
mostraram percentuais al-
tos para o desinteresse do 
público. Dos seis que tive-
ram menos de 50% não tão 
afetados, apenas Brasil e 

Alemanha tiveram resulta-
dos de fato baixos. Apenas 
35% dos alemães disseram 
que os escândalos de do-
ping o fariam perder inte-
resse pelas Olimpíadas. No 
Brasil, o número é de 36%.

De acordo com Doug 
Miller, chefe do Departa-
mento de Pesquisa do Glo-
beScan, a pesquisa serve 
para mostrar a importância 
da Agência Mundial Anti-
doping (Wada). “Os resul-
tados da pesquisa também 
ressaltam a importância do 
papel da Agência Mundial 
AntiDoping desempenha 
na proteção da franquia 
olímpica”, afirma.

Rússia dividida
No centro dos escânda-

los de doping nas vésperas 
dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, a Rússia vê a sua 
população dividida sobre 
o assunto. De acordo com 
a pesquisa 49% dos entre-
vistados afirmaram que as 
notícias de atletas dopados 
diminuem seus interesses 
pelo evento. 

Atletismo finaliza os 
treinos para sua estreia

Doping faz público não 
se interessar pelos Jogos

CONCENTRAÇÃO RIO 2016

Darlan Romani continua em atividade no arremesso de peso Os exames positivos nos atletas têm frustrado a população

As grandes forças do 
Brasil nos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 estarão nas 
barras, quadras e tatames. 
Pela análise britânica do 
portal BBC, as maiores 
esperanças de ouro para 
o povo brasileiro devem 
recair no atual campeão 
olímpico Arthur Zanetti 
e nas meninas do vôlei 
de praia, de quadra e do 
judô. Os ingleses também 
avaliaram os times de 
Neymar e Marta com boas 
chances de medalhas, mas 
sequer citaram qualquer 
possibilidade de pódio 
para o hipismo, que estará 
com o campeão olímpico 
Rodrigo Pessoa na reser-
va, e o basquete de Ruben 
Magnano.

Junto com Zanetti, 
o portal britânico coloca 
três duplas do vôlei de 
praia como favoritas ao 
ouro no Rio: os campeões 
de 2015 Alison e Bruno 
Schmidt; Barbara e Aga-
tha; além das primeiras 
do ranking mundial, Talita 
e Larissa. Nos tatames, a 
atual campeã olímpica Sa-
rah Menezes tem a com-
panhia de Mayra Aguiar e 

Rafaela Silva. Nas quadras, 
as atuais bicampeãs olím-
picas lideradas por Zé Ro-
berto fecham a avaliação 
do que seriam as princi-
pais esperanças douradas 
do povo brasileiro.

O vôlei masculino 
também é bem cotado pe-
los ingleses, assim como o 
futebol. A análise lembra 
que o Brasil jamais ga-
nhou um ouro olímpico 
nos gramados apesar de 
seus cinco títulos mun-
diais. Mas destaca a força 
de suas seleções, especial-
mente do time liderado 
pelo atacante do Barcelo-
na, deixando aberta uma 
questão:

Também na ginás-
tica, o site aponta Flávia 
Saraiva com boas chances 
de medalha. Já o hande-
bol feminino, campeão 
mundial, terá que vencer 
o favoritismo da Noruega 
para garantir o inédito tí-
tulo olímpico. Na vela, o 
maior atleta olímpico bra-
sileiro, Robert Scheidt, é 
lembrado por seu retorno 
à classe Laser, onde terá 
como maior adversário o 
britânico Nick Thompson.

Ingleses analisam 
chances do Brasil

JOGOS OLÍMPICOS

O vôlei de quadra é considerado favorito ao ouro pelo site

FotoS: Divulgação



Fortaleza recebe o América-MG
COPA DO BRASil
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Time cearense precisa 
vencer por dois gols 
para seguir no torneio

FotoS: Divulgação

O Fortaleza segue se pre-
parando para o jogo decisivo 
contra o América-MG pela 
Copa do Brasil. Após perder 
por 1 a 0 na primeira parti-
da, o Tricolor volta a campo 
hoje,  às 21h, no Castelão, 
para o segundo confronto. E 
o elenco tricolor está motiva-
do e focado em conseguir a 
classificação para a próxima 
fase do torneio.

Os meias Daniel So-
bralense e Éverton devem 
ser as novidades para o jogo 
desta quinta. Já o volante 
Guto e o meia Rosinei difi-
cilmente entram em campo. 
Titular no jogo de ida, o ata-
cante Juninho falou sobre o 
clima no elenco tricolor para 
o jogo contra o América-MG. 

“O importante é que a 
gente possa fazer o primei-
ro gol logo no começo, dá 

uma tranquilidade a mais 
para a equipe. Mas se não 
fizer também é ter paciên-
cia, tocar a bola, importan-
te é não desesperar e não 
sofrer gol em casa. Tem 
que estar atacando sem-
pre pensando em defender 
também”, analisou.

Como foi derrotado 
pelo placar mínimo, agora 
o Fortaleza precisa vencer 
por dois gols de diferença 
para avançar de fase de for-
ma direta. Se o Tricolor de-
volver o placar, a partida irá 
para os pênaltis.

Este jogo é o único que 
falta para a definição da 
equipe classificada para as 
oitavas de final da competi-
ção. Assim que for proclama-
do o final do jogo, a CBF de-
verá marcar o dia do sorteio 
dos 16 melhores times da 
competição, que se enfrenta-
rão na próxima fase. Estima-
se que isto só ocorrerá após 
os Jogos  Olímpicos do Rio de 
Janeiro.

O poder de reação no Fla-
mengo após o primeiro semes-
tre conturbado, marcado por 
eliminações na Primeira Liga, 
no Campeonato Carioca e na 
Copa do Brasil, vem chamando 
atenção dos torcedores. Sob o 
comando de Zé Ricardo, a equi-
pe ocupa atualmente a quinta 
colocação, e está bem próximo 
do G4 do Brasileirão.

Porém, a nova postura 
rubro-negra não é suficiente 
para dar satisfação a quem 
marcou época na Gávea. Go-
leiro multicampeão pelo clu-

be e, mais tarde, preparador 
de goleiros, Cantareli aponta 
que as boas perspectivas no 
trabalho de Zé Ricardo po-
dem aumentar:

“Além do Flamengo es-
tar em uma competição dife-
rente, a chegada de reforços 
de peso pode ajudar muito o 
Zé Ricardo. Só que ele ainda 
não parece ter um time de-
finido. Quando estabelecer 
quem é a equipe, contando 
com os jogadores certos, o 
Flamengo vai deslanchar e, 
quem sabe, buscar conquis-

tas maiores”, disse.
Cantareli pede mais espa-

ço para a base rubro-negra, es-
pecialmente pelo histórico de 
Zé Ricardo: “O Zé comandou 
por muito tempo as categorias 
de base, e estava dando opor-
tunidades tanto para o Jorge 
se firmar quanto para o Felipe 
Vizeu ir bem. Não entendi por-
que o Flamengo quis apostar 
no Leandro Damião. Em vez 
de contratar mais jogadores, 
o clube tem de manter o lema 
“craque o Flamengo faz em 
casa”, finalizou.

Pato deixa o Corinthians  
e assina com o Villarreal

DE VOLTA À ESPANHA

O presidente do Atlético-MG, Da-
niel Nepomuceno, não esconde que vai 
ser preciso fazer mais uma venda nesta 
temporada para que o clube termine 
2016 sem problemas nas finanças. Com 
a não saída de Lucas Pratto para o fute-
bol chinês, a bola da vez se tornou o la-
teral esquerdo Douglas Santos, que está 
com a Seleção brasileira Sub-23. Porém, 
outro jovem atleta pode fazer com que 
o Atlético mantenha todos os titulares 
até o final do Campeonato brasileiro.

Com autorização da diretoria al-
vinegra, um agente brasileiro está na 
Rússia para negociar o atacante Carlos. 
O clube de destino, no entanto, ainda 

é mantido em sigilo. De acordo com 
pessoas próximas ao jogador, a histó-
ria deve ter um desfecho na próxima 
semana. A expectativa do Atlético é 
conseguir um valor próximo ao que foi 
oferecido por Lucas Pratto, algumas se-
manas atrás.

Carlos vai completar 21 anos 
no dia 15 de agosto e estreou como 
profissional do Atlético dias antes de 
completar 18 anos, ainda com o téc-
nico Cuca. Desde então foram 21 gols 
na equipe principal, em 99 aparições, 
a última delas na vitória sobre o Co-
ritiba, por 2 a 1, pela 15ª rodada do 
Campeonato brasileiro.

Atlético-MG vai negociar 
atletas para evitar dívidas

MELHORAR FINANÇAS

Alexandre Pato foi anun-
ciado oficialmente pelo Villar-
real ontem. Depois do acerto 
do clube espanhol com o Co-
rinthians na última terça-feira, 
o atacante chegou à Espanha, 
passou por exames médicos 
e assinou contrato por quatro 
anos. A apresentação do brasi-
leiro à torcida será na próxima 
segunda-feira.

Após ser aprovado nos 
exames, Alexandre Pato foi 
anunciado oficialmente pelo 
Villarreal.

“Muito feliz por este novo 
objetivo na minha carreira 
com o Villarreal. Chego com 
muita vontade e esperança”, 
escreveu Pato, em espanhol, 
no Instagram.

O Villarreal é o sexto 
clube na carreira de Pato, o 
terceiro na Europa. Revelado 
pelo Internacional, o atacan-
te defendeu o Milan de 2007 
a 2013, antes de retornar ao 
Brasil para jogar no Corin-
thians. Foi emprestado pelo 
Timão ao São Paulo, de 2014 

a 2015, e ao Chelsea, neste 
ano, antes de se transferir 
para o Submarino Amarelo, 
que elogiou o reforço em seu 
site oficial.

“Rápido, desequilibrante 
e com muita mobilidade em 
todo ataque, possui uma va-
riedade de recursos técnicos 
e capacidade tanto para mar-
car quanto para dar assistên-
cia. A isso, se deve  somar sua 
experiência no mais alto nível 
europeu e na seleção de seu 
País”, disse o site do clube.

Boas atuações do Flamengo 
vêm agradando os torcedores

EM ALTA

Aos 21 anos, o atacante Carlos está sendo negociado e deve ir jogar no futebol da Rússia

Brasileiro fez exames, assinou contrato por quatro anos e já vestiu camisa do novo clube

O time começou o ano ruim, porém, ao longo dos meses, subiu no conceito de sua torcida no país

O time do Fortaleza, do meia Daniel, perdeu a partida de ida pelo escore mínimo e, para ficar com a vaga, terá que reverter vantagem
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Velocista era acusado de 
não ser encontrado para 
fazer exame antidoping

Tribunal absolve Petrúcio Ferreira
LIBERADO PARA AS PARALIMPÍADAS

“Nunca nos recusamos a 
fazer qualquer tipo de exame. 
Sempre estivemos a disposi-
ção, porém, o que houve foi 
alguns desencontros. O atleta 
é monitorado por uma agên-
cia de controle de antidoping 
e em momento algum houve 
a recusa”. Foi dessa forma que 
o professor Pedro Almeida, 
técnico do recordista mundial 
paralímpico Petrúcio Ferreira, 
modalidade atletismo, prova 
100m e 200m categoria T47 
(amputado de braço), escla-
receu, na manhã de ontem, os 
motivos do paraibano não ter 
sido localizado para a realiza-
ção do controle antidoping, o 
que lhe resultou em processo 
junto ao Tribunal Disciplinar 
Paralímpico (TDP).

Favorito a duas meda-
lhas de ouro nas Paralimpía-
das 2016, no Rio de Janeiro, o 
velocista paraibano Petrúcio 
Ferreira foi absolvido pelo 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB) e poderá participar 
da Rio 2016, em setembro. 
O atleta foi julgado após ser 
notificado três vezes por não 
ter sido localizado para a 
realização do controle anti-
doping. Os exames são feitos 
pela autoridade 

A decisão foi tomada em 
julgamento de primeira ins-
tância e é passível de recurso. 
O Tribunal Disciplinar Paralím-
pico (TDP) tomou a decisão, 
pois duas das três notificações 

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

que o atleta recebeu careciam 
de informações especificadas 
em instruções normativas da 
Agência Mundial Antidoping 
(Wada, em inglês).  

Especialista nos 100m 
e 200m rasos, o paraibano 
de São José do Brejo da Cruz 
teve uma ascensão meteó-
rica no atletismo. Em dois 

anos no esporte, ele já se 
tornou recordista mundial 
dos 200m T47 com o tempo 
21s49 e campeão dos Jogos 
Parapan-Americanos de To-

ronto nos 100m e nos 200m. 
Aos 19 anos, Petrúcio, 

que sofreu um acidente com 
uma máquina de triturar ca-
na-de-açúcar aos dois anos 

de idade, se diverte corren-
do, e assim vem superando o 
campeão paralímpico e com-
panheiro de treino Yohans-
son Nascimento.

Corrida 10 Milhas de Jampa já agita paraibanos
O desportista paraiba-

no que gosta de pedestria-
nismo, está com as atenções 
voltadas para a Corrida 10 
Milhas de Jampa, que teve 
sua confirmação esta sema-
na e que ocorrerá no dia 4 
de dezembro, na orla marí-
tima da capital. O evento vai 
contar com disputas nos 5 
e 10km, além de 10 milhas 
(que equivalem a quase 

17km). O limite de inscri-
tos será de 2.500 atletas nas 
três provas e a largada está 
marcada para as 6h do dia 
4 de dezembro, em frente à 
Fundação Casa de José Amé-
rico, na Praia do Cabo Bran-
co.

As inscrições estão 
abertas no site do evento 
(www.10milhasdejampa.
com.br/) e a competição é 

realizada pela primeira vez 
na Paraíba. Em maio deste 
ano, quando os organizado-
res promoveram a Corrida 5 
Milhas de Jampa, os mesmos 
já tinham a pretensão de fa-
zer uma segunda edição da 
prova, mas com um percur-
so maior, o que será concre-
tizado no início do último 
mês do ano.

Segundo os organizado-

res da competição, as novi-
dades desta prova com rela-
ção à das 5 Milhas de Jampa 
não se resumem ao novo 
percurso (de 10 milhas), ao 
local de largada (na anterior 
foi no Busto de Tamandaré) 
e ao horário da largada (na 
anterior foi às 6h30). Na 
prova de maio, os corredo-
res percorreram apenas a 
orla da Praia do Cabo Bran-

co, mas, desta vez, vão além. 
Parte do trajeto continua 
sendo na orla, mas os atle-
tas vão passar também pela 
Avenida Epitácio Pessoa, 
uma das principais da capi-
tal paraibana.

Os corredores que fize-
rem suas inscrições no pri-
meiro lote, que vai até o dia 
30 de setembro, vão pagar o 
valor de R$ 65. (ML)

EM DEZEMBRO

Em maio 
deste ano, 
muitos atletas 
disputaram a 
Corrida 5 Milhas 
de Jampa

Cerca de 200 
participantes são 
esperados no 
Sprin Triathlon

Triatletas de todo o 
País, principalmente os re-
sidentes na Paraíba,  já trei-
nam intensamente visando 
um lugar no pódio durante 
o Sprin Triathlon Sesc PB 
2016, programado para 
o dia 10 de setembro, na 
Praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa. A largada será 
em frente à Fundação Casa 
de José Américo. A estima-
tiva é de que mais de 200 
atletas disputem  a compe-
tição.

As inscrições já estão 
abertas e os valores depen-
dem da faixa etária do par-
ticipante. As disputas serão 
na natação (750m), ciclismo 
(20km) e corrida (5km). O 
congresso técnico, de acor-
do com Márcio Miranda Cór-
dula, presidente da Federa-
ção Paraibana de Triathlon 
será às vésperas da disputa, 
ou seja, no dia 9 de setem-
bro, no auditório da PBTur, 
na Praia de Tambaú.

Na natação, os atletas 
competirão em circuito 
triangular com uma vol-
ta, saindo na areia. No ci-
clismo, o percurso será na 
Praia do Cabo Branco,  pas-
sando pelo ponto extremo 
oriental das Américas na 
Ponta do Seixas, Estação 
Ciências, circuito técnico e 
misto (parte Plano e parte 
com ladeiras), com 4 Km 
por volta, enquanto que, na 
corrida, serão quatro vol-
tas.

Paraibano Petrúcio Ferreira, da Seleção Brasileira, é recordista mundial nos 200m categoria T47 e favorito a duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio
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Testes da vacina são feitos em voluntários de Porto Alegre

DENGUE
A vacina contra a den-

gue, desenvolvida no Brasil 
pelo Instituto Butantan, será 
testada em voluntários da 
cidade de Porto Alegre (RS). 
Após essa última etapa de 
testes, o medicamento será 
submetido à aprovação da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para 
ser produzido em larga es-
cala e usado em campanhas 
de imunização.

A vacina foi produzi-
da para proteger contra os 
quatro sorotipos da dengue 
com uma única dose. Cerca 
de mil voluntários, com ida-
de entre 18 a 59 anos, irão 
participar dos testes. Dois 
terços do grupo recebem a 
vacina e, no restante, é apli-
cado um placebo.

Uma equipe médica vai 
acompanhar os efeitos da va-
cina durante cinco anos. Os 
pesquisadores vão comparar 
a consistência da resposta 
imune entre os diferentes lo-
tes da vacina.

Outros testes também estão em an-
damento em Manaus (AM), Fortaleza 
(CE), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), 
São José do Rio Preto (SP) e São Pau-
lo (SP). No total, os testes envolve-
rão 17 mil voluntários em 13 cida-
des brasileiras.

As vacinas foram desenvolvidas 
em parceria com os institutos nacio-
nais de Saúde dos Estados Unidos. 
São produzidas com vírus vivos, 
mas geneticamente enfraquecidos, 
pois assim a resposta imunológica 
tende a ser mais forte. Os vírus pre-
sentes na vacina não têm potencial 
para provocar a dengue.

O Butantan já tem uma fábri-
ca de pequena escala para produzir 
500 mil doses da vacina por ano. Com 
algumas adaptações industriais, essa ca-
pacidade pode ser aumentada para até 12 
milhões de doses ao ano. Existe um projeto de 
construção de uma planta de larga escala para 
produção de 60 milhões de doses ao ano.

Em outros estados

A Polícia Civil de Itupeva, na re-
gião de Jundiaí, investiga a denún-
cia de um empresário sobre o furto 
de 91 cães de raça em um canil ins-
talado dentro de um haras do bairro 
Nova Era (Jundiaí,SP). No último fi-
nal de semana, o criador César Caso, 
de 50 anos, notou o desaparecimen-
to dos cães - entre eles, animais das 
raças spitz alemão, terrier escocês, 
shitszu, maltês e griffon de Bruxe-
las. O investigador chefe da Polícia 
Civil na cidade, Wagner Agnolon, 
explicou que fez duas oitivas com 
os funcionários do haras e proprie-
tários. Eles apenas informaram que 
a energia do local foi cortada no sá-

bado e não sabem quem teria fei-
to o corte. Também fez acareações, 
diligências e solicitou duas vezes 
perícia. Tanto os funcionários como 
os donos do haras não têm informa-
ções para ajudar nas investigações.

A polícia monitora sites na web 
para acompanhar se os animais são 
vendidos. Cada um dos cães pode 
custar R$ 5 mil e, como alguns são 
campeões, o valor dobra. Um dos 
cães conquistou importantes títulos 
mundiais e seus filhotes também fo-
ram levados.

Caso estima o prejuízo em R$ 1,5 
milhão. Ele ainda disse que os cães 
têm microchip e o estabelecimento 
ainda possui o código genético dos 
animais. Essa foi a terceira vez que 
o seu canil foi atacado por ladrões.

Dono de canil denuncia furto 
de 91 cães de raça em SP 

prEço DE até r$ 5 mil

Ivan Machado
especial para a AE

A oitava história de Harry 
Potter - Harry Potter e a Crian-
ça Amaldiçoada - chega às li-
vrarias brasileiras no dia 31 de 
outubro. O livro é uma edição 
do roteiro de ensaio da peça 
Harry Potter and the Cursed 
Child, uma história original de 
J.K. Rowling, Jack Thorne e John 
Tiffany, com direção de Thorne, 
que estreia em Londres neste 
fim de semana. O livro vai ser 
publicado pela Editora Rocco, 
que detém a obra do bruxinho 
no Brasil.

Uma pré-venda será aber-
ta no dia 16 de agosto.

“Tantos anos após a pu-
blicação de Harry Potter e as 
Relíquias da Morte, último li-
vro da série que transformou 

o mercado editorial mundial e 
a vida de tantos leitores, é com 
grande alegria que trazemos 
para o Brasil a oitava histó-
ria de Harry Potter”, afirmou 
o editor Paulo Rocco em um 
comunicado divulgado nessa 
quarta-feira, 27.

A editora também divul-
gou a sinopse da obra:

“Sempre foi difícil ser 
Harry Potter e não é mais fácil 
agora que ele é um sobrecarre-
gado funcionário do Ministério 
da Magia, marido e pai de três 
crianças em idade escolar. En-
quanto Harry lida com um pas-
sado que se recusa a ficar para 
trás, seu filho mais novo, Alvo, 
deve lutar com o peso de um 
legado de família que ele nunca 

quis. À medida que passado e 
presente se fundem de forma 
ameaçadora, ambos, pai e filho, 
aprendem uma incômoda ver-
dade: às vezes as trevas vêm de 
lugares inesperados.”

Novo livro vai ganhar edição 
brasileira no dia 31 de outubro

HarrY pottEr

Insa contribui 
com estudo da 
FAO que avalia 
o uso de terras

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), vinculado 
ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, participou do estudo 
realizado pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO) sobre as florestas lo-
calizadas em zonas áridas. O 
levantamento, publicado em 
julho, constatou que 90% das 
terras secas estão localizadas 
em países em desenvolvi-
mento e abrigam 2 bilhões de 
pessoas. Contudo, em apenas 
18% dessas regiões há regis-
tro de florestas.

O relatório preliminar 
da FAO “Árvores, florestas e 
uso da terra nas Zonas Ári-
das: uma avaliação global” 
indica a necessidade de recu-
perar boa parte dessas terras 
para enfrentar problemas 
de estiagem, desertificação 
e degradação de solos. Para 
participar da pesquisa, 20 
estudantes de Graduação e 
Pós-Graduação selecionados 
pelo Insa fizeram um curso 
de mapeamento da cobertura 
vegetal de áreas semiáridas 
voltado para o levantamento 
das dinâmicas de florestas de 
terras secas da América do Sul 
e análise das mudanças no uso 
da terra. A coleta dos dados foi 
feita por meio da ferramenta 
“Collect Earth”. O Instituto Ar-
gentino de Pesquisas de Zonas 
Áridas também participou do 
levantamento.

Até o final do ano a FAO 
deve lançar um livro com a 
conclusão do estudo no qual 
dedicará um capítulo à Amé-
rica do Sul. A expectativa é 
que a publicação se torne 
uma ferramenta para a ela-
boração de políticas públi-
cas e investimentos voltados 
para o desenvolvimento sus-
tentável e o combate às mu-
danças climáticas.

O Coletivo de Entidades 
Negras de Salvador organizou 
ontem um ato contra o racis-
mo policial e de taxistas na 
capital baiana em que foram 
denunciados casos como a de-
tenção do jornalista e ativista 
negro Eduardo Machado, no 
dia 23 de junho. Concentrados 
na Praça da Piedade, centro 
da capital, o grupo de ativis-
tas seguiu em passeata até 
a Coordenadoria de Táxis e 
Transportes Especiais (Cotae) 
de Salvador, cantando pala-
vras de ordem como “taxistas 
racistas não passarão”.

Discriminação
O jornalista Eduardo Ma-

chado conta que, em junho 
deste ano, tentou embarcar 
em um dos cinco táxis que es-
tavam enfileirados à beira da 
praia, no bairro Calçada, onde 
estava com a esposa e um ca-
sal de amigos. Após a recusa 
de todos os motoristas, ele 
conta que questionou o por-
quê de não ter sido atendido, 
o que fez com que os taxistas 
chamassem a polícia. Após a 
chegada da viatura, Eduardo e 
um amigo foram colocados no 
camburão, onde permanece-
ram por duas horas, enquanto 
os policiais davam voltas pela 
cidade. Depois disso, foram 
encaminhados para a Delega-
cia de Flagrantes, no bairro do 
Iguatemi.

“Já fizemos a denúncia 
em vários órgãos, inclusive 
no Ministério Público, após o 
ocorrido. Mas até agora não 
obtivemos nenhum retorno à 
altura, a respeito desse caso. 
Ao B.O. [boletim de ocorrên-
cia] eu nem tive acesso. Já se 
passou mais de um mês. Essa 
labuta que a gente vem fazen-
do só comprova o quanto é 

difícil fazer uma denúncia de 
racismo aqui no Brasil”, disse 
o jornalista de 32 anos, que 
também trabalha como arti-
culador político do centro co-
munitário multimídia Agência 
de Comunicação do Subúrbio.

No dia da detenção, a es-
posa de Eduardo, a cineasta 
Larissa de Andrade, ficou no 
local após o ocorrido e entrou 
em contato com integrantes 
de coletivos negros, dos quais 
ambos fazem parte. Com isso, 
o assunto ganhou as redes so-
ciais e, no fim da noite do dia 
23, Eduardo foi liberado.

Chacota
“Fui a vários lugares, nas 

ruas de Salvador, procurando 
por ele, desesperada, pro-
curando meu companheiro 
e, independente disso, uma 
vida. A primeira questão é o 
direito à vida. Quando che-
guei à delegacia, [houve] 
muita chacota. Não aconte-
ceu nada, felizmente, mas 
estamos aqui, literalmente, 
lembrando que poderia ter 
acontecido alguma coisa por 
algo mínimo que foi tentar ir 
para casa e ter uma corrida 
negada”, disse Larissa.

Larissa e Eduardo acre-
ditam que o caso foi resolvido 
no mesmo dia, porque ambos 
fazem parte de grupos do mo-
vimento negro. Com a reper-
cussão quase instantânea do 
caso, a ouvidora do Governo 
da Bahia, Vilma Reis, foi pes-
soalmente à delegacia resol-
ver o assunto. No protesto de 
hoje, ao chegar à sede da Co-
tae, várias manifestantes de-
ram depoimentos sobre casos 
em que foram discriminados 
ou preteridos por taxistas em 
Salvador. O casal Eduardo e 
Larissa foi recebido na sala 
do coordenador da entidade, 
Marcelo Tavares, que alegou 
não saber do caso.

Racismo policial e de 
taxistas é denunciado

protEsto Em salvaDor

Fotos: Reprodução/Internet

Sayonara Moreno
da Agência Brasil



CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$            900,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041433
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$            900,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041434
Responsavel.: JORGE PAULO DA FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 009493934-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040924
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,39
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041689
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DINIZ DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 012558302/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.047,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041509
Responsavel.: MARIA SOCORRO DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 020273424-27
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            136,80
Apresentante: CONDOMINIO NATALIA
Protocolo...: 2016 - 041089
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA-
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041376
Responsavel.: P B VAREJISTA DE COMP IND LTDA
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            979,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041394
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041467
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         60.535,10
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041558
Responsavel.: RAFAELLA ALCANTARA DE MOURA 
REIS
CPF/CNPJ....: 057384714-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041523
Responsavel.: RAFAELLA FREITAS
CPF/CNPJ....: 008078604-92
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            640,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041844
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ....: 021265250/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041517
Responsavel.: RENATA KELY ROLINS DANTAS
CPF/CNPJ....: 071342054-52
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            160,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042012
Responsavel.: SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 442135904-10
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            471,24
Apresentante: CONDOMINIO RIO MAMIRAUA
Protocolo...: 2016 - 041437
Responsavel.: TRANSLOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011523313/0002-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041673
Responsavel.: VERA LUCIA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 403562054-87
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            215,97
Apresentante: CONDOMINIO NATALIA
Protocolo...: 2016 - 041090
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 - 040933
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,  28/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: BARATAO MOTO PECAS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 008710862/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            752,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041146
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040988
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041001
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041040
Responsavel.: BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO 
E SERV
CPF/CNPJ....: 015100153/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.008,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041949
Responsavel.: CLAUDIA VALERIA F DE OLIVEIRA 
DOS S
CPF/CNPJ....: 011669847-02
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.739,49
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 038294
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041461
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            964,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041151
Responsavel.: FR DISTRIBUIDORA PROD AUTOMOTI
CPF/CNPJ....: 009063677/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.569,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041607
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS VANCONCELOS
CPF/CNPJ....: 021760544/0001-21
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         33.448,96
Apresentante: MARCIO PEREZ DE REZENDE
Protocolo...: 2016 - 041091
Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA 
DE QUEIRO
CPF/CNPJ....: 050971984-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            270,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041114
Responsavel.: ISAAC DE LUNA SOARES
CPF/CNPJ....: 107092984-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          5.376,42
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 041621
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ....: 014541834-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041104
Responsavel.: JOAO BOSCO FILGUEIRA
CPF/CNPJ....: 048527374-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 040966
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041428
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041429
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041430
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041431
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 423950114-87
Titulo......: CHEQUE           R$            900,00
Apresentante: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 041432
Responsavel.: JONE ALVES DA SILVA

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos 

serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Pluvial das Ruas: Alaíde Silva e Padre 
Pinto - Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP - Valor: R$ 656.112,92. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

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

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Contratação de uma 
Empresa Especializada em Assessoria Pedagógica, para atuar junto a Secretaria Municipal de 
Educação deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 8.000,00.

Duas Estradas - PB, 27 de Julho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Contratação de uma 
Empresa Especializada para prestar serviços de: Formação inicial e continuada e Jornada Pedagó-
gica para Coordenadores Educacionais, Professores e demais profissionais da Área de Educação 
do Município de Duas Estradas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 45.400,00.

Duas Estradas - PB, 27 de Julho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de engenharia civil para elaboração de projeto, acompanhamento e fiscalização de obras deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 Às 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 27 de Julho de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da UBS 

no conjunto Novo Horizonte neste Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - - ME - Valor: R$ 68.302,14.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com.

Mataraca - PB, 27 de Julho de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material elétrico. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 Às 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 27 de Julho de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00055/2016, 
onde se lê: “06 de Setembro de 2016”; leia-se: “09 de Agosto de 2016”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - 
Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32941112.
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 27 de Julho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00054/2016, 
onde se lê: “06 de Setembro de 2016”; leia-se: “09 de Agosto de 2016”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - 
Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32941112.
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 27 de Julho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

      
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessários 

para a realização de procedimento no paciente VITOR MATHEUS DA SILVA LUNA, residente na 
cidade de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 – Inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações. 
Dispensa de Licitação nº DP00012/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS: 16.00 – 
Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde; Dotação consignada no orçamento vigente 2016; 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo: VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e ÓPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 
13.710,00 – Treze Mil Setecentos e Dez Reais - CT Nº 00349/2016 – 27.07.2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2016.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessá-
rios para a realização de procedimento no paciente VITOR MATHEUS DA SILVA LUNA, residente 
na cidade de Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 26/07/2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00012/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessá-
rios para a realização de procedimento no paciente VITOR MATHEUS DA SILVA LUNA, residente 
na cidade de Guarabira/PB, conforme elementos constantes no referido processo; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ÓPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS 
LTDA - R$ 13.710,00 – Treze Mil Setecentos e Dez Reais.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2016.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Tubulações para drenagem/outros em pontos diversos 
da cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00069/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 3.3.90.30.01 - Material de Consumo VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00348/2016 - 27.07.16 - 
IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA - R$ 208.800,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2016, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Tubulações para drenagem/outros em pontos diversos da cidade; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDA-
DOS LTDA - R$ 208.800,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Origem:Tomada de Preço nº 001/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de pavimentação em paralele-

pípedo “Calçamento” de algumas ruas.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 01/11/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: SILVA LIMA CONSTRUÇOES E URBANIZAÇÃO
Data da Assinatura: 05 de Maio de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

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 18 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
(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 / Telefone: (083) 3250-3120.
Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

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

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a procuração pública 

lavrada no livro 715 as fls.07, datada de   14/04/2016, no cartório serviço notarial 10º ofício de 
Notas - “ CARTÓRIO DECARLITO “ , desta comarca, em que são partes outorgantes Q2 CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP e parte outorgada ANDRESSA ROCHA DA SILVA e/ou JANIO FERNANDES 
PEREIRA DOS SANTOS.

João Pessoa -PB, 26 de Julho 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIAN° 001/2016

A Prefeitura de Bayeux através da CPL, constituída através da Portaria nº 001/2016 datada e 
publicada no Diário Oficial do Municipio em 04 de janeiro de 2016, comunica aos interessados, 
que após exame da documentação da referida Concorrência nº 001/2016. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil para construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE 
- Modelo II. LICITANTEINABILITADA: S&T CONSTRUÇÕES LTDA, não atendeu aos itens do edital: 
7.10.2; 7.10.3.LICITANTES HABILITADAS: CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA; RCA CONS-
TRUÇÕES LTDA; CEDRO ENGENHARIA LTDA.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 09/08/2016, às 14:00 horas. A integra deste julgamento 
poderá ser obtida no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 –S.Bento– Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080. 

Bayeux,21 de julho de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRA REUNIÃO DESERTA
AVISO DE LICITAÇÃO - SEGUNDA REUNIÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento defraldas e leites, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 11 de agost ode 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016

OBJETO: Contratação visando a aquisição de esteira, elíptico e bicicleta para academia de saúde 
na praça, destinados as atividadesdaPrefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 11 de agosto de 2016, às 11h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 27 de julho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRA REUNIAO DESERTA
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de recarga de oxigênio (recarga), 

destinados as atividadesda Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 11 de agosto de 2016, às 14h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 27 de julho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRA REUNIAO DESERTA
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de fogos de artifícios, destinados as 

atividadesdaPrefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 11 de agosto de 2016, às 16h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 27 de julho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRA REUNIAO DESERTA
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIAO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de material para construção (tubos, 

anél, mourão, estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 11 de agosto de 2016, às 17h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 27 de julho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO DE Nº 2.08.015/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF: 
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCEN-
TES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS 
DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) 
DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. MANTENDO AS DEMAIS CLÁU-
SULAS INALTERADAS, SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS ROBERTO 
CLAUDINO DE SOUZA FILHO. DATA DE ASSINATURA: 17/07/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10h00min do dia 05 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços e instalação de LINK de Internet banda larga a fim de suprir as neces-
sidades desta prefeitura e outros órgãos pertencentes a mesma. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 26 de Julho de 2016
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição preventiva 
e corretiva de peças e serviços para atender a frota municipal de ônibus, caminhões basculantes e 
máquinas da Prefeitura Municipal de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 27 de Julho de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 27 de Julho de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional para 
presta serviço de conserto de bombas submersas, cata-vento, solda elétrica e etc, destinados as 
atividade da secretaria de infraestrutura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 27 de Julho de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 126.
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o (a) 
servidor(a): 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

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 125.
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o (a) 
servidor(a): 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 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Sistema de 

Segurança Eletrônico conforme termo de referência.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento 

de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT Nº 00197/2016 - 22.07.16 - MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA 93702639420 - R$ 

68.000,00
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada em Assessoria Pedagógica, para atuar 

junto a Secretaria Municipal de Educação deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.00 - 12.361.0042.2009, 

12.361.0188.2010, 12.361.0188.2015, 12.367.0228.2019
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00041/2016 - 27.07.16 - FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 8.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada para prestar serviços de: Formação inicial 

e continuada e Jornada Pedagógica para Coordenadores Educacionais, Professores e demais 
profissionais da Área de Educação do Município de Duas Estradas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.00 - 12.361.0042.2009, 

12.361.0188.2010, 12.361.0188.2015, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 12.366.0042.2019
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00042/2016 - 27.07.16 - FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 45.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do Município de 
Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 406.733,26. Fica, portanto, convidado o 
representante legal e/ou procurador da empresa acima mencionada, para comparecer ao Gabinete 
do Prefeito, localizado no prédio sede desta Edilidade, num prazo de 05 (cinco) dias a contar desta 
publicação, no horário normal de expediente, objetivando a assinatura do contrato desta licitação.

Cuitegi - PB, 25 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

INORPEL – INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, vem  tornar público A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO - Nº 0252/2016 emitida em 25/07/2016,  pela SEMAPA  - Secretaria do 
Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo.

A EMPRESA CIPAINE INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PISCINAS EM LA-
MINADOS EIRELI – ME, torna público que requereu a SEMABY – Secretaria do Meio Ambiente 
de Bayeux, a Licença de Instalação, para funcionamento do Comércio Varejista de Produtos de 
Manutenção em Piscinas, situado na Rua Engenheiro de Carvalho, 496 – Centro – Bayeux – PB.



M2 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.688.294/0001-02. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 1547/2016 em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamliar com 12 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgota-
mento sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA VER. MARCELO LINS DE 
MENDONCA, QD 053, LT 502 – B. AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-003765/TEC/LI-4901. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  081/2016

Araçagi-PB, 25 de Julho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 036/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 127.600,00  (Cento e vinte e sete mil e seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do 
ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente- 3390.30.0100 combustíveis e lubrif.automotivos – -339030.000 
material de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  082/2016

Araçagi-PB, 25 de Julho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 77.800,00  (Setenta e sete mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do 
ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente- 3390.30.0100 combustíveis e lubrif.automotivos – -339030.000 
material de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  083/2016

Araçagi-PB, 25 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: 38.900,00  (Trinta  e oito mil e novecentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS 

SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAÚDE;– 3390.30.0000 – METERIAL DE CONSUMO.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 00045/2015

Origem: Pregão Presencial nº 00019/2015
Objeto: Prestação de Serviços de Eletricista, para Executar Reparos em Diversas Órgãos do 

Município.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 31/12/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: JOSÉ NILTON DE ALMEIDA
Data da Assinatura: 20 de Junho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 00043/2015

Origem: Pregão Presencial nº 00019/2015
Objeto: Prestação de Serviços de Marceneiro, para Executar Reparos em Diversas Órgãos 

do Município.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 31/12/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: JOÃO BATISTA COSTA
Data da Assinatura: 20 de Junho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 00042/2015

Origem: Pregão Presencial nº 00019/2015
Objeto: Prestação de Serviços de Pedreiro, para Executar Reparos em Diversas Órgãos do 

Município.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 31/12/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: DAMIÃOALMEIDA SANTOS
Data da Assinatura: 20 de Junho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 00041/2015

Origem: Pregão Presencial nº 00019/2015
Objeto: Prestação de Serviços de Pintor, para Executar Reparos em Diversas Órgãos do 

Município.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 31/12/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Contratada: ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO
Data da Assinatura: 20 de Junho de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

CORREÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016

APresidenta da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, 
torna público que na ediçãode nº 16.172 do dia 23 de julho de 2016, do diário oficial do estadoda 
paraíba, na página 19, e no jornal a união do mesmo dia, circulou oaviso de licitação daTomada de 
Preços 009-2016, onde lê-se: Contratação de empresa de engenharia para Construção do muro de 
fechamento do estádio municipal Carlos Ernesto do Rêgo, “campão”, no Município de Queimadas 
– Paraíba, lê-se corretamente: Contratação de empresa de engenharia para reforma e construção 
da pavimentação e arquibancada do estádio municipal Carlos Ernesto do Rêgo, “CAMPÃO”, na 
cidade de Queimadas PB.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

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

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 07.497/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO PARA EQUIPAR A UPA CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 08/08/2016 às 09:00hs, para o dia 12/08/2016 às 
09:00hs, considerando problemas técnicos operacionais no instrumento convocatório. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 10.074/2016. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, 
no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 27 de Julho de 2016. 
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33002/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33002/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e 
de Convênio, a ser realizada no dia 16/08/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação 
de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
CULTURAL QUILOMBOLA DE PARATIBE , EM JOÃO PESSOA - PB. A cópia do Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser 
adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no 
sítio da PMJP no endereço:  http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

da Licença de Instalação para Obras de Infraestrutura, Produção de Unidades Habitacionais pelo 
Minha Casa Minha Vida e Equipamentos Comunitários, no Bairro São José – Etapa 01 e 02, no 
Município de  João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:30 horas do dia 09 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, eletrodomésticos 
e móveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 27 de Julho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada à execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de 
Diversas Ruas no Município de Areial/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) 3368-1020. Email: pmareial.
licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 27 de Julho de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua São 
José, 683 - Centro - Areial - PB, às 10:00 horas do dia 15 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 construção de uma Academia de Saúde, localizada na 
Rua João Batista Silveira, s/n, Centro da cidade de Areial/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) 3368-
1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 27 de Julho de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

 Presidente da Comissão

Convite de Volta ao Trabalho
Massai Const. e Incorp. Ltda, com endereço na Av Monteiro da Franca 1092, Manaíra - João 

Pessoa –PB - CNPJ 01.295.921/0001-91 - convida o Sr. Isaias Querino de Moura CTPS 7194024. 
Série 00001 PB, função Servente de Obra, para retorno ao trabalho em 03 (três) dias, sob pena 
de caracterização de abandono de emprego ensejando a justa causa dos eu contrato de trabalho 
conforme dispõe o Art 482, letra “I”, da CLT.

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: 2108-4097
PROCESSO Nº: 802149-07.2014.4.05.8200- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: ROBERTO NOLETO BARBOSA

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº - 4058200.889319

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), do(s) executado(s) ROBERTO NOLETO BARBOSA, 

CPF: 019.100.136-84, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, R$ 38.430,15 (trinta e oito mil, 
quatrocentos e trinta reais e quinze centavos) acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da Execução - R$768,60 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 39.198,75 (trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco 
centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 
aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2 : Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2 “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 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu ROBERTO NOLETO 
BARBOSA, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, 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 duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo 
de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Eu, Luciana 
Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de Construção de um Centro 

Psicossocial - CAPS I, no Município de Bom Sucesso/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE 10.302.0012.1034.0000 Ele-

mento de despesa: 4.4.90.51.00 Fonte: Convênio nº XXXXX, firmado com o Governo Federal e o 
Município de Bom Sucesso.

VIGÊNCIA: 12 (dose) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e:
CT Nº 00036/2016 - 27.07.16 - COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE Ltda. - R$ 759.850,25

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

A Comissão Permanente de Licitação, através de sua Pregoeira Oficial, comunica aos
interessados que o Pregão Presencial nº 24/2016, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS, CONTEM-
PLADOS NAS EMENDAS PARLAMENTARES, REFERENTES ÀS PROPOSTAS DE NÚMEROS 
04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140-02 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP), marcado 
para o dia 09 de agosto de 2016, será adiado para o dia 11 de agosto de 2016 as 11:00 horas, na 
AV. Duque de Caxias,s/n, Centro – Secretaria de Saúde

Informações: no horário das 08:00  as14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 32503120.

Cabedelo - PB, 27 deJulho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de con-
dicionadores de ar do tipo Split. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 26 de Julho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  036/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de equipamentos de informática destinada a todas as secretarias 
do município de Boa Ventura, conforme especificações do edital e seus anexos.

ABERTURA: 11 de agosto de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 27 de julho de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB, através da Comissão de Licitação, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em 
cumprimento à norma inscrita na Letra do Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 20 da Lei Nacional das Licitações 
e Contratos, comunica que abriu CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, IMUNOHEMATOLÓGICOS, 
MICROBIOLÓGICOS E SOROLÓGICOS DIVERSOS, onde se lê no edital do CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº. 002/2016, até o dia 05 de julho de 2016, leia-se “até o dia 05 de agosto de 2016”. O 
edital de Chamamento e seus respectivos anexos encontram-se a disposição. Maiores informações: 
Telefone (83) 3287-2504 – E-mail: prefeiturademari@hotmail.com

Mari, 27 de julho de 2016.
Felipe Silva de Medeiros - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃ DE TONER E 
RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL>

Pocinhos - PB, 20 de Julho de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços 

de Reforma da 2ª Etapa do Campo de Futebol, localizado na Rua Pedro Vitor, nº 352 - Centro, nesta 
cidade de Areial/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME - Valor: R$ 292.406,42. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 26 de Julho de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

Presidente da Comissão

MARCIA SALIBE BAPTISTELA – CNPJ/CPF Nº 03.913.009/0001-81. Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1761/2016 em João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Palmilhas para Calçados Na(o) – BR 230, KM 41, DISTRITO INDUSTRIAL Município:  SANTA 
RITA – UF: PB.  Processo: 2016-000962/TEC/LO-1638.

27A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33003/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33003/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios, 
a ser realizada no dia 17/08/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para a EXECUÇÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA CASA DA ACOLHIDA 
TEMPORÁRIA PARA PESSOA IDOSA DE JOÃO PESSOA - PB. A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio 
Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

PROCESSO Nº 05.685/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2016
DATA DE REABERTURA: 10/08/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS 

(ORAIS ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da nova chave da licitação 639030. Consultas com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00, no Fone: 83. 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 22 de Julho de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.032/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/068750 da SEDES e 2016/041220 da SEPLAN.
DATA DE ABERTURA: 12/08/2016 - ÀS 08h30minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALA-

ÇÃO DE GRADES DE FERRO, PORTÕES E PLACAS DE LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEDES E SEPLAN

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 1.763/2011 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
637688. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 
Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 
1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com 
ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 016/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Aquisição de carnes. Data de abertura: 03/08/2016 
às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 27 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

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. 4058200.958458)

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO 
(CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO (CPF 026.731.814-66), para PA-
GAREM, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 157.121,03 (cento e cinquenta e sete mil, cento 
e vinte e um reais e três centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da Execução - R$ 3.142,42 (três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 
totalizando o valor de R$ 160.263.45 (cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, 
para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC). . 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “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 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s) 
JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO 
(CPF 026.731.814-66), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, 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. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral  
Gomes, Analista Judiciário, o digitei. 

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 15 de Agosto de 2016, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente 
para executar serviços na Conclusão de uma Unidade Básica de Saúde Porte I. 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. Tele-
fone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 21 de Julho de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

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 no ramo pertinente para Implantação de 01 (um) sistema coletivo de 
abastecimento de água, no Município de Serraria-PB, no âmbito do Programa Águas para todos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE 
CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - R$ 124.919,29.

Serraria - PB, 06 de Julho de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Implantação de 01 (um) sistema 
coletivo de abastecimento de água, no Município de Serraria-PB, no âmbito do Programa Águas 
para todos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Termo 
de Compromisso n°. 169/2013, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional, através do 
DNOCS e este Município: 4.4.60.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00021/2016 - 08.07.16 - POLYEFE 
CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - R$ 124.919,29.
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 390/2015
PROCESSO Nº 19.000.013842.2015
Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº390/2015 (registro de preços para 

aquisição de material de lavanderia), destinado ao Hospital Regional Deputado Janduy Carneiro - 
HRDJC/PATOS, marcado para o dia 03/08/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 11/08/2016 as 09h. 
Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.
pb.gov.br 

CGE: Nº16-01788-0
João Pessoa, 27 de julho  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE REABERTURA
Pregão nº062/2016

Processo 19.000.027126.2016
Comunico a quem interessar, que o procedimento licitatório, Pregão Presencial nº062/2016, cujo 

objeto é (Registro de preços para aquisição de 200 (duzentos) laboratórios de robótica composto 
de kits tecnológicos temáticos e de apoio, material didático para professores, equipe pedagógica 
e alunos, assessoria técnico - pedagógica para professores e equipe pedagógica, interface de 
robótica e software de programação), destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, terá 
sua REABERTURA para o dia 02/08/2016 às 09h. 

REG CGE: 16-00490-1
João Pessoa, 27 de julho  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 16-00627-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 003/2016, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à Conclusão do Sistema de esgotamento Sanitário, dos bairros José Américo e Padre Zé, 
da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba.  Abertura: 31/08/2016 – às 09:00 horas. Adquirir 
o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br.       

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00629-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 15 de agosto de 2016, às 09:00 horas, 
realizará o Pregão Eletrônico nº 005/2016. Objeto: Registro de Preços visando à aquisição futura 
de Computadores All-In-One e Notebook para atender às demandas da Unidade Central e de suas 
Regionais da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA. Adquirir o edital ou obter infor-
mações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00632-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 11 de agosto de 2016, às 09:00 horas, 
realizará o Pregão Eletrônico nº 010/2016. Objeto: aquisição de 3.500 kg de Polímero aniônico em 
pó para utilização num teste, durante um mês, na Estação de Tratamento da ETA de Gramame, 48 
(quarenta e oito) caixas de kits para análise de bactérias  heterotróficas, sendo 20 (vinte) caixas para 
laboratório da ETA Gramame e 28 (vinte e oito), para o laboratório da ETA de Marés, destinadas ao 
Controle de Qualidade Microbiológico, pertencente ao Regional do Litoral da CAGEPA, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeiro(a)

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

SEGUNDA CHAMADA
Registro na CGE Nº 16-00522-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 10 de agosto de 2016, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 034/2016. Objeto: Aqui-
sição de Conexões em Ferro, destinados a Repor o Estoque do Almoxarifado Central da CAGEPA, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da 
CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

                                                             SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
                       DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida, s/n, nesta capital, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados, que em virtude da 
necessidade de alteração na planilha orçamentária no item 11.000.03, em face de constatação de erro, e em atendimento ao § 4º 
do artigo 21 da Lei Nº 8.666/93 e alterações, fica adiada a seguinte licitação:

Modalidade Nova Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 03/2016
Registro CGE Nº 16-00540-3

29/08/16 10:00
Obras  de  Pavimentação  da  Rodovia PB-138,  trecho: Boa Vista /
Catolé de Boa Vista.
Novo Valor Total estimado: R$ 13.431.652,60
Prazo de execução: 300 dias.

A respectiva planilha orçamentária deverá ser solicitada, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados 
cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

Registro CGE Nº. 16-00625-3
OBJETO:  Contratação de mão-de-obra especializada – 01 (um) posto de vigilância desarmada 

24 horas, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados para prestação de serviços 
no Centro de Operação da PBGÁS, situado no Município de Bayeux/PB, conforme condições e 
exigências estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 
de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11/08/2016, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

Registro CGE Nº. 16-00623-6
Objeto: Elaboração de projeto para obtenção do benefício fiscal de redução em 75% do Imposto 

de Renda por modernização total; bem como assessorar a empresa de todas as providências 
necessárias que antecedem a apresentação dos projetos, até a aprovação final e expedição do 
“Laudo Constitutivo” pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com 
base na Legislação reguladora dos incentivos fiscais da SUDENE, em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 44.150,00 (quarenta e quatro mil cento e cinquenta reais).
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 17/08/2016, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 17/2015

REGISTRO Nº 16-00032-4
OBJETO:  COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. JOSÉ GUEDES EM 

CABEDELO/PB (LOTE I - PROC. Nº 2523/2015); COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA 
E.E.F.M. ISABEL MARIA EM JOÃO PESSOA/PB; (LOTE II - PROC. Nº 2644/2015); E COMPLE-
MENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PEDRO AMÉRICO EM 

CABEDELO/PB (LOTE III - PROC. Nº 2645/2015). Da análise procedida nos documentos de 
habilitação a Comissão Permanente de Licitação - (CPL) chegou ao seguinte resultado: EMPRESAS 
HABILITADAS: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (LOTES I, II e III), CONSTRUTORA 
ECON EMPREEND. E CONSTR. LTDA EPP (LOTES I, II e III);  ECO LATINA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS LTDA (LOTES I, II e III); BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
(LOTES I,  II e III);  COMTÉRMICA ENGENHARIA LTDA EPP (LOTES I, II e III); LTDA  CONSTRU-
DANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (LOTES I, II e III); SG INCORPORAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA EPP (LOTES I, II e III); VIRTUAL ENGENHARIA LTDA 
(LOTES I, II e III) e  EMPRESAS INABILITADAS: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
(LOTES I, II e III) pelo descumprimento dos subitens 10.1.1 alínea “a” e 10.4.1 alínea “a”; .LMX 
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (LOTE I) pelo descumprimento dos subitens 10.4.1 alínea 
“d.2.5”; 10.3.1 alínea “b” e 10.1.1 alínea “a”; CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA (LOTES 
I, II e III) pelo descumprimento dos subitens 10.1.1 alínea “a” e 10.1.1 alíneas “e” e “e.1”. Fica desde 
já marcada para 08/08/2016 às 09h30 a data de abertura de propostas de preços, caso não haja 
pedido de recurso. O processo encontra-se na CPL/SUPLAN

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

EDITAL DE CITAÇÃO Nº - 4058200.959872
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) DAVID GOMES DA SILVA, CPF/
CNPJ:067.033.614-95, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 37.899,84 (trinta e 
sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da verba hono-
rária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 757,99 (setecentos e cinquenta e sete 
reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 38.657,83 (trinta e oito mil, seiscentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos),  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo 
de 15 (quinze) dias, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo 
contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 
915, caput do CPC), bem como CIENTIFICAÇÃO do executado de que foi realizado bloqueio do 
veiculo Chevrolet/Prisma 1.4L LT, Placa OGA 2180, UF: PB, de sua propriedade.  

ADVERTÊNCIA -1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “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 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)
(s) DAVID GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ:067.033.614-95, por se encontrar(em) residindo em lugar 
incerto e não sabido (art. 256, 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. 257, II do C.P.C), mediante 
o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral 
Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no Exercício da Titularidade Plena

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

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 09 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição Parcelada de Materiais e Insumos Odontológico para confecção de próteses 
dentária, destinado ao Laboratório da Secretaria de Saúde 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, 27 de julho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃOPRESENCIAL Nº. 036/2016
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 036/2016, que 

tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO SACAS DE CIMENTO E 
CAL PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, não houve manifestação de inte-
ressados, sendo declarada a licitação DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 25 de julho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2016
Objeto:AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS PARA O APOIO E ESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA NO MUNÍCIPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora local) do 
dia 09/08/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, 
centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no endereço www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 25 de julho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2016
Objeto:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉTipo: Menor 

Preço. Início da Sessão:08:00(hora local) do dia 08/08/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 25 de julho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO SACAS DE CIMENTO E CAL 

PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão:14:00(hora local) do dia 11/08/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, 
Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h 
às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 27 de julho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição de Aparelhos de 
Ar Condicionado para atender necessidade da Camara Municipal de Caraúbas/PB; HOMOLOGOe 
ADJUDICOo correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE RONALDO P. CHAVES & 
CIA LTDA- R$ 5.727,00.

Caraubas - PB, 25de Julho de 2016
Fabio Pereira do Nascimento

Presidente
  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Camara do Município de Caraubas Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Camara Municipal de Caraúbas e:
CT Nº 00001/2016 – 26.07.2016 – JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - R$ 5.727,00

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de 

exames laboratoriais do povo carente deste município de São José de Piranhas-PB 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
Alves de Sousa & Silva Com. e Serv. de Laboratório Ltda-ME - R$ 64.626,00. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente aChamada Publica nº 002/2016, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, Lei n° 11.947 de 16 de junho 
de 2009, Resolução n° 26 do FNDE de 17 de junho de 2013; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux - R$ 
41.665,70; COOPERAT Coop de Produção Agrop do Assent Tiradentes Ltda - R$ 76.288,92; Coope-
rativa Agropecuaria do Cariri Ltda - R$ 152.250,00; COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO 
DE SERVICOS TECNICOS E COM - R$ 37.921,00; Cooperativa dos Prod Nordestinos da Agricultura 
Familiar - R$ 28.929,60; COPAF Coop Paraíbana de Avicultura e Agricultura Familiar - R$ 265.820,00.

Bayeux - PB, 27 de Julho de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
 

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços para realização de exames laboratoriais do povo carente deste 
município de São José de Piranhas-PB: HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Alves de Sousa & Silva Com. e Serv. de Laboratório Ltda-ME - R$ 64.626,00.

São José de Piranhas - PB, 26 de Julho de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 015/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa  jurídica para prestar serviço no 
fornecimento de Peças Auto Eletrica, para atender as necessidades da frota municipal., conforme termo 
de referencia. Data da Realização: 10 de agosto de 2016. Horário: 14h:00mim (quatorze horas); Local: 
Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 20 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 016/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa  jurídica para prestar serviço no 
fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas 
secretarias do município, conforme termo de referencia. Data da Realização: 10 de agosto de 2016. Horário: 
16h:00mim (quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, 
Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 20 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 017/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
de medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, assistência farmacêutica e injetável, 
destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, postos de saúde e farmácia básica, conforme 
termo de referencia. Data da Realização: 11 de agosto de 2016. Horário: 14h:00mim (quatorze horas); Local: 
Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 20 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2016

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve homologar o resultado da apura-
ção da Inexigibilidade nº 008/2016. Objeto: Prestar serviço  na orientação e emissão de pareceres jurídicos, 
dos atos administrativos desta Prefeitura. O qual aponta como proponente para contratação direta: Solon 
Benevides & Walter Agra Advogados Associados-EPP, CNPJ nº 01.011.687/0001-23. Valor total a ser pago: 
Será o valor total de R$ 36.000,00, pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, exarada 
todas às fls. do Processo Adm. nº 026/2016, Inexigibilidade nº 008/2016, para a contratação direta da pessoa 
jurídica: Solon Benevides & Walter Agra Advogados Associados-EPP, CNPJ nº 01.011.687/0001-23, para 
Prestar serviço  na orientação e emissão de pareceres jurídicos, dos atos administrativos desta Prefeitura. 
Ratifico o valor total de R$ 36.000,00, pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve homologar o resultado da 
apuração da Inexigibilidade nº 009/2016. Objeto: Prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área 
de Pessoal e Previdência. o qual aponta como proponente para contratação direta: Conplan  Serviço de 
Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00. Valor total a ser pago: 
Será o valor total de R$ 78.000,00, pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Presencial SRP N.º 
014/2016. Objeto: Contratação de uma Pessoa Jurídica para prestar o fornecimento de 02 (dois) Kits 
(Musicando), para atender as crianças de 0 a 48 meses (Educação Musical), lotados na Creche Aline 
Salvador e Creche Rita José Diniz (Lote I), e prestar o fornecimento de 03 (dois) Kits (Inclusoteca), para 
atender os alunos com necessidades especiais, lotados na Creche Aline Salvador, Creche Rita José Diniz, 
e Escola Municipal João Martiniano dos Santos (Lote II), conforme termo de referência. O qual aponta 
como proponente vencedor: Tecnologia Educacional, Editora e Distribuidora de Projetos para Educação 
Ltda – CNPJ.: 15.516.050/0001-01.Valor total: Será o valor total de R$ 30.760,00 (Trinta mil e sesetecentos 
e sessenta reais), pelos Lopes I e II. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 26 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, exarada 
todas às fls. do Processo Adm. nº 027/2016, Inexigibilidade nº 009/2016, para a contratação direta da pessoa 
jurídica: Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-
00, para prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência. Ratifico o valor 
total de R$ 78.000,00, pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2016

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve homologar o resultado da 
apuração da Inexigibilidade nº 010/2016. Objeto: Prestar serviços na preparação de consultas, defesas, 
recursos e/ou quaisquer outros procedimentos na esfera administrativa  junto ao Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, de interesse da administração municipal, o qual aponta como proponente para contra-
tação direta: RWR - Consultoria E Assessoria Ltda, CNPJ nº 04.997.899/0001-10. Valor total a ser pago: 
Será o valor total de R$ 39.600,00 pelos 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, exarada 
todas às fls. do Processo Adm. nº 028/2016, Inexigibilidade nº 010/2016, para a contratação direta da pessoa 
jurídica: RWR - Consultoria E Assessoria Ltda, CNPJ nº 04.997.899/0001-10, para Prestar serviços na 
preparação de consultas, defesas, recursos e/ou quaisquer outros procedimentos na esfera administrativa  
junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, de interesse da administração municipal. Ratifico o 
valor total de R$ 39.600,00 pelos 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 01 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 041/2016

Processo Administrativo Nº 026/2016. Inexigibilidade Nº 008/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/
PB. Contratada: Solon Benevides & Walter Agra Advogados Associados-EPP, CNPJ nº 01.011.687/0001-
23. Total Contratado: R$ 36.000,00, pelos os 12 (doze) meses. Objeto: Prestar serviço  na orientação e 
emissão de pareceres jurídicos, dos atos administrativos desta Prefeitura. Vigência: 01 (um) ano. F. de 
Recurso: Próprios. Dotação: QDD/2016. Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael 
Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) e Walter de Agra Júnior (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 042/2016
Processo Administrativo Nº 027/2016. Inexigibilidade Nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Assun-

ção/PB. Contratada: Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 
17.262.153/0001-00. Total Contratado: R$ 78.000,00, pelos os 12 (doze) meses. Objeto: Prestar o serviço 
na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência. Vigência: 01 (um) ano. F. de Recurso: 
Próprios. Dotação: QDD/2016. Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson 
de Farias Oliveira (Prefeitura) e Alexandre Aureliano Oliveira Farias (Sócio Proprietário). 

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 043/2016
Processo Administrativo Nº 028/2016. Inexigibilidade Nº 010/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/

PB. Contratada: RWR - Consultoria E Assessoria Ltda, CNPJ nº 04.997.899/0001-10. Total Contratado: R$ 
39.600,00, pelos 12 (doze) meses. Objeto: Prestar serviços na preparação de consultas, defesas, recursos 
e/ou quaisquer outros procedimentos na esfera administrativa  junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, de interesse da administração municipal. Vigência: 01 (um) ano. F. de Recurso: Próprios. Dotação: 
QDD/2016. Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira 
(Prefeitura) e Carlos Roberto Batista Lacerda (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atribuições 
legais, convoca o candidato abaixo relacionado, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, a pedido ser 
prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse conforme ANEXO 
I do presente Edital: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR
ODONTÓLOGO - QUANTIDADE DE VAGAS:1

 NOME DO CANDIDATO RG PROVA PROVA DE MÉDIA  
  OBJETIVA  TÍTULOS  FINAL
 ISLA VANNESSA BENTO MONTENEGRO  3244804 60,00 7,69 33,84
 

O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação do 
candidato. 

Assunção - PB, 26 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito Municipal de Assunção

ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:
CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 
c) Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 
l) Uma foto recente tamanho ¾; 
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo. 

JULIANA ANGELICA RIBEIRO FERNANDES – CNPJ/CPF Nº 055.627.274-98. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2675/2015 em 
João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL – PLACA – VW/KOMBI, de placa MNR-6370/PB Na(o) – JOÃO PESSOA, CONDE E BAYEUX  
Município: - UF: PB. Processo: 2015-006999/TEC/LO-0991.

MONTEIRO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – Torna público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Residencial Maria Fernanda, situado na Rua 
José Patrício de Almeida/ Rua Francisco Beltrão, S/N – Jardim Oceania – PB.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 20 de 
julho de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MANOEL MARCIONILO=IT:141.249.59= 
VOLUME: 1.302M³=NE:20=L/AT: MUNICÍPIO TAPEROÁ-PB Processo: 2016-004707/TEC/AA-3797

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João Pessoa, 20 
de julho de 2016.  Para atividade de: R.L.I. Nº492/2016-PROC.Nº215-007275= RECONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM CAMARÁ =IT:48.693.669.38 = VOLUME: 41.625.91M³=NE: 150=MUNICÍPIO DE ALOGOA 
NOVA-PB= Processo: 2016-004708/TEC/LI-4975
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