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l Governador discute a ampliação do projeto Escola Cidadã. Página 3

l Capitania alerta para ondas de até quatro metros na PB. Página 5

l Músico é preso suspeito de criar sites falsos de vendas. Página 6

l Notas fiscais apontam elevação da atividade econômica na PB. Página 8
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Músico é um dos 
maiores nomes da 
MPB e toca à noi-
te na Pedra do 
Reino. PÁGINA 9

Nos meses de junho 
e julho o número de 
doações de leite mater-
no caiu 40%. PÁGINA 5

Campanha de 
aleitamento 
começa 2a feira 

Paraíba
FOTO: Murilo Meireles

Processo é necessário apenas 
para estudantes e torna obrigató-
ria, a partir de agora, a leitura da di-
gital do usuário do cartão. PÁGINA 7

Empresas de ônibus fazem 
cadastramento biométrico

FOTO: Evandro Pereira

Proposta é evitar que terceiros 
façam uso do passe estudantil

Passe Legal

seleções de saltos ornamentais 
dos EUa e da alemanha e de nado 
sincronizado da Rússia adotaram o 
Estado para treinamento. PÁGINA 24

Atletas estrangeiros se 
encantam com a Paraíba

FOTO: Ortilo Antônio

Alemãs do nado sincronizado
despedem-se hoje da Vila Olímpica

Esportes

Djavan se 
apresenta 
hoje em JP

pesquisa do ibge

AMPlIAçãO DO eNsINO O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a Escola Estadual Ezequiel Fernandes, no município de 
Junco do Seridó, que recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos com recursos próprios e vai atender a mais de 900 alunos. PÁGINA 8

CORReIO DAs ARTes 
400 anos da morte de Willian 
Sheakespeare. PÁGINA 11

O País fechou 1,4 milhão de vagas de emprego nos últimos meses, o que representa uma redução de 4% no número 
de postos de trabalho com carteira assinada. A taxa de desocupação teve o pior resultado em quatro anos.  PÁGINA 19

Taxa de desemprego
é a maior desde 2012

FOTOS: Delmer Rodrigues/Secom-PB
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Para atender pedidos da indústria far-
macêutica, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) deverá publicar nos pró-
ximos dias resolução que cria novas regras 
para definir quais medicamentos podem 
ser vendidos sem receita nas farmácias de 
todo o Brasil. A ideia é que remédios consi-
derados de baixo risco e indicados para sin-
tomas mais simples e de fácil identificação 
sejam enquadrados como isentos de pres-
crição. Esses medicamentos também devem 
cumprir outros critérios: estar no mercado 
há pelo menos dez anos (ou cinco no exte-
rior sem precisar de receita), não produzir 
efeitos adversos significativos ou criar de-
pendência. Da mesma forma, em remédios 
hoje isentos, a tarja poderá ser aplicada em 
caso de relatos de efeitos colaterais.

A nova regra da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), que sem  dúvida 
vai facilitar a comercialização de medica-
mentos que hoje apresentam tarja verme-
lha em suas embalagens. Os defensores da 
medida apoiam-se, principalmente, na dete-
rioração do sistema de saúde. Sabe-se que 
a estrutura da rede pública no Brasil não 
tem capacidade de oferecer atendimento 
a toda população. Os prontos-socorros es-
tão lotados e os agendamentos de consulta 
nos postos e ambulatórios demoram muito. 
Com isso, muitos são obrigados a praticar o 
que hoje se chama de “automedicação per-
mitida”, que é aquela que ocorre apenas nos 
casos onde a doença já foi diagnosticada por 
um médico, e o medicamento anteriormen-
te prescrito.

A mudança pode fazer com que ao me-
nos 30 substâncias passem a ser liberadas 
da receita médica – cada uma dessas subs-

tâncias pode gerar mais um produto no 
mercado. Atualmente, os medicamentos 
isentos de prescrição respondem por cerca 
de 30% do mercado, e os mais comuns são 
para dor de cabeça, anti-inflamatórios e vi-
taminas. Outro exemplo bem conhecido é o 
omeprazol (para problemas de estômago), 
já isento de prescrição em outros países. 
Hoje, a maioria dos remédios do país são 
tarjados, ainda que nem sempre a receita 
seja cobrada. No entanto, seu uso prolon-
gado pode causar o chamado efeito rebote: 
quando é interrompido, os sintomas voltam 
agravados. Especialmente em idosos, o uso 
crônico da droga leva à diminuição da ab-
sorção de vitamina B12, causando déficit de 
concentração, confusão mental, anemia e 
até alterações de ritmo cardíaco.

Questionados sobre um possível au-
mento da automedicação, técnicos da An-
visa admitem esta possiblidade, mas veem 
pontos positivos na alteração das regras. 
Deixam claro que a reclassificação dos me-
dicamentos não se dará de forma automáti-
ca. Cada caso deve passar por avaliação da 
agência. Esses técnicos fazem a diferencia-
ção entre autoprescrição do autocuidado. 
O uso de medicamentos isentos, segundo 
dizem, faz parte do autocuidado. Já a auto-
prescrição é quando  alguém toma um me-
dicamento e outra pessoa resolve também 
comprá-lo sem receita, ainda que ele esteja 
com tarja vermelha. Ou seja, o risco de au-
tomedicação existe e nada indica que esta 
nova regra da Anvisa possa contribuir para 
a sua redução. Adquirir remédios “em cima 
do balcão”, como se diz, é um erro a não se 
cometer. As consequências podem ser as 
mais graves possíveis.

Editorial

 Crônica

 Remédios no balcão

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

 A força dos livros
Não ligava para as aulas, sentindo árido tudo  que não porejasse fumo e literatura. Nem 
nos lembrávamos de que havia uma pequena feira a fazer, luz e aluguel a pagar...”

 

Dividido quanto à decisão do 
diretório municipal – leia-se 
Manoel Júnior – de apoiar 
a reeleição de Luciano Car-
taxo, o PMDB realiza hoje, 
no auditório da Asplan, sua 
convenção. Há uma corrente 
representativa da legenda, 
assegura a pré-candidata 
Cida Ramos (PSB) que re-
chaça a aliança e votará na 
chapa socialista.   

Presidente do PTB, Wilson San-
tiago afirmou ontem que a alian-
ça entre PSD, PSDB e PMDB na 
capital representa a união “dos 
tradicionais inimigos da Paraí-
ba”. Para ele, não existe nessa 
aliança projeto político coerente, 
“pois ninguém entende o que 
cada um fala lá”. Ao confirmar a 
pré-candidatura de Wilson Filho, 
disse que convenção do partido 
será dia 5 de agosto.

O Jornal Folha de São Paulo registrou, esta 
semana, que o ex-presidente Lula fará péri-
plo por estados do Nordeste para chancelar 
candidaturas petistas, citando que no rotei-
ro só constaria Bahia, Ceará e Rio Grande do 
Norte. Charliton Machado, porém, garantiu 
ontem que a Paraíba, precisamente João Pes-
soa, estará na agenda de Lula.  

Vem Ou NãO Vem?

GOvERNO GOlpiStA bOicOtA A pb, Diz GERváSiO

SEm cOERêNciA

uNinforme

lulA Em víDEO

ESpEculAÇÃO Ou fAtO?

cARtAxO: DA ESquERDA AO cONSERvADORiSmO

Mas se não estará presencialmente em 
João Pessoa – no decorrer da campanha 
disso saberemos – Lula, pelo menos, ma-
nifestará seu apoio a Charliton Machado 
em vídeo. Hoje, na convenção da legenda 
que oficializará a chapa majoritária, será 
exibida a mensagem em que o ex-presi-
dente ressalta o compromisso do petista 
com as bandeiras da legenda. 

Esta semana, a pré-candidata 
Daniella Ribeiro (PP) afirmou, 
sorridente, numa emissora 
de TV, que até o prazo final 
das convenções poderia ha-
ver “surpresas” em Campina 
Grande. Especula-se que a 
mulher do deputado Venezia-
no Vital, Ana Cláudia, poderia 
vir a ser indicada vice na cha-
ma do PP. Veneziano, assim, 
retiraria a sua postulação.

Do deputado estadual Gervásio Filho (PSB), em referência ao presidente interino Michel Temer 
(PMDB), a quem tachou de “governo golpista”: “Está boicotando o governo de Ricardo, e boicotar 
Ricardo é o mesmo que boicotar a Paraíba”, disparou. 

Desde que saiu do PT, o pre-
feito Luciano Cartaxo deu uma 
guinada de 180 graus no seu 
discurso político, migrando do 
campo ideológico à esquerda 
para uma posição mais conser-
vadora, ao centro e à direita. 
Elegera-se pela sigla petista 
com o argumento de que sua 
candidatura representava uma 
mudança das velhas práticas 
políticas. Usou e abusou de 
uma expressão para estabele-
cer uma distinção entre o modo 
de fazer política do PT e o das 
siglas tradicionais: a ‘confraria’ 
não lhe pertencia, em alusão 
aos percalços passados pelo 
PSDB, na gestão de Cícero Luce-
na e, por extensão, referia-se ao modelo político representado por Cássio Cunha Lima. Elegeu-se, 
assim, com um discurso calcado no projeto popular, longe do padrão neoliberal. Passado o entusias-
mo da vitória sobre os tucanos, em segundo turno, o gestor isolou-se do próprio partido – a atual 
direção estadual da sigla afirma que ele reuniu-se uma única vez com as instâncias partidárias 
– e começou a ensaiar voos próprios, aproximando-se, dois anos depois, daqueles que tanto havia 
combatido. De acordo com o petista Charliton Machado (foto), pré-candidato a prefeito da capital, 
Cartaxo queria, já em 2014, apoiar a candidatura de Cássio Cunha Lima, e não o fez por intervenção 
da Executiva Estadual. O fato é que o prefeito, agora, ratifica as contradições de sua trajetória 
política, unindo-se aos partidos tradicionais que execrava em passado recente.
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Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Olimpíadas, um festival dos deu-
ses, tão universal e nobilitante para as 
nações que as promovem, que chegam 
ao Olimpo do congraçamento. 

Quando o Brasil começou a jogar 
na Copa de 58, é possível que eu não 
atinasse com o nome de um único jo-
gador. Vivia de cabeça baixa, em par-
ceria com Adalberto Barreto e ainda 
sob influência de Geraldo Sobral, que 
já havia se homiziado no Rio, depois 
do atentado que sofrera  na porta da 
Misericórdia. (Escrevia n`O Norte e 
foi atacado a faca por dois protegidos 
de Miranda Freire, reação - dizem que 
não autorizada - a uma nota escrita 
por Geraldo.) 

Vivíamos cheirando e comendo as 
obras-primas da literatura universal 
que a Livraria Globo, de Porto Ale-
gre, fazia traduzir para os monoglotas 
como eu, perdido no vício literário as-
sociado ao do fumo. 

Não ligava para as aulas do Liceu, 
sentindo árido tudo o que não ressu-
masse fumo e literatura. Não via sen-
tido fora disso. O que nos elevava, pre-
tensiosamente, distintamente, era a 
seara de um Taine com a sua  Filosofia 
da Arte; de um Rilke, nas Cartas a um 
jovem poeta ou, à margem do estre-
lato brasileiro, a exemplo de Augusto 
dos Anjos, a tremenda ressaca subli-
mada na arte de Afonso Henrique de 
Lima Barreto.  O relógio não marcava, 
o que marcava era entrar e sair sem 

limite de tempo  das Ilusões Perdidas, 
de Judas, o Obscuro, do Vermelho e o 
Negro, de Camus,  da Montanha Mági-
ca, de Guerra e Paz, dos Karamazov e 
até de fantasmagorias como as bati-
das na porta de O Corvo.

Nem nos lembrávamos de que ha-
via uma pequena feira a fazer, luz e 
aluguel a pagar, vez em quando sur-
preendido com o alicate dos Serviços 
Elétricos e não raro o despejo. 

De forma que, ao ver aquela zoei-
ra de repórteres, redatores, revisores, 
contínuos em torno do rádio, nem nos 
apercebíamos do grande evento que 
lavara a alma inteira do Brasil na copa 
da Suécia. Além disso, eu não havia me 
refeito ainda do trauma de 50 sofrido 
diante do rádio de Alagoa Nova. Der-
rotado, eu saíra para outras paixões, 
para outros tentames. A própria rea-
lidade ofereceria lances que passaram 
a parecer mais consequentes, como 
o Rio Grande encampando a Bond & 
Share e a ITT, medindo forças com as 
multinacionais e JK nos fazendo a nós 
todos de visionários. O que nos dei-
xava com a mosca na orelha era Juca 
Chaves a desdenhar de tudo isso: “O 
Brasil já vai à guerra / Comprou por-
ta-aviões /Um viva para a Inglaterra! 
/ Oitenta e dois milhões: mas que la-
drões!” 

Quando vimos descobrir Pelé, 
Vavá, Garrincha, esses súbitos heróis  
nacionais, já foi na final.
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Políticas

Ricardo reúne parceiros para discutir 
ampliação do projeto Escola Cidadã
Projeto atualmente 
é executado em oito 
escolas da rede estadual

FOTO: Delmer Rodrigues

FOTO: Ernane Gomes/MPPB

FOTOS: Francisco França/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, na ma-
nhã dessa sexta-feira (29), 
com o presidente do Insti-
tuto de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE) e com 
representantes de institutos 
parceiros do projeto Escola 
Cidadã. Durante o encontro, 
realizado na Granja Santana, 
em João Pessoa, um dos pon-
tos discutidos foi a ampliação 
do projeto, que atualmente 
funciona em oito escolas da 
rede estadual. 

Na ocasião, Ricardo afir-
mou que, além de melhorias 
na execução do projeto, um 
dos objetivos do Governo do 
Estado é ampliar o Escola Ci-
dadã, cujo modelo é o funcio-
namento em tempo integral. 
Ele destacou que o projeto 
vem mudando o modo com 
que a população vê a educa-
ção. “Quando as pessoas veem 
o retorno que os investimen-
tos trazem, elas começam a 
cobrar. Nas primeiras plená-
rias do ODE [Orçamento De-
mocrático Estadual], o mais 
citado eram as estradas. Hoje, 
a meta da sociedade é a educa-
ção, que deve ser uma política 
de Estado. Temos de construir 
esse legado”, ressaltou.

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trin-
dade, ressaltou que outros 
pontos foram discutidos, a 
exemplo da integração cur-
ricular das escolas cidadãs 
entre o ensino técnico e o 
profissional. “Um dos pontos 
que mais nos deixou felizes 
foi a avaliação feita com os 
pais e com os alunos, que dis-
seram estar muito satisfeitos 
com esse modelo de escola. 
É uma ação inovadora do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
que já conta com o apoio da 
sociedade. Precisamos avan-
çar em alguns pontos, para 
que possamos otimizar esse 
projeto, que deixará legado 
para gerações”, pontuou. 

O presidente do ICE, 
Marcos Magalhães, disse es-
tar satisfeito com a execução 
do projeto Escola Cidadã no 
Estado. “Tanto o ICE quanto 
os institutos parceiros temos 
um ritual de governança em 
que avaliamos a execução. O 
impacto positivo nos alunos 
que esse projeto trouxe nos 
dá a garantia de que o Es-
cola Cidadã já pode ser con-
siderado bem-sucedido. Os 
alunos estão profundamente 
engajados no modelo, com-
pletamente transformados”, 
declarou. 

O presidente do Institu-
to Natura, David Saad, disse 
estar motivado em participar 

O governador Ricardo Coutinho ressaltou que o projeto vem mudando o modo como a população vê a educação na Paraíba

da expansão do projeto. “Per-
cebemos de forma concreta 
que o governador Ricardo 
Coutinho é um entusiasta 
da educação. Por isso, o Ins-
tituto Natura, e certamente 
os demais parceiros, sente-
-se muito feliz em participar 
desse projeto, que vem revo-
lucionando a educação. Aqui 

na Paraíba, não será diferen-
te”, ressaltou. 

Escola Cidadã 
Segundo o secretário da 

Educação, Aléssio Trindade, 
o Escola Cidadã já é sucesso 
em pelo menos dez estados 
do Brasil. O melhor, disse o 
secretário, é que nessa nova 

escola o Estado vai ter ca-
pacitação dos professores e 
diretores e ela vai funcionar 
em tempo integral. As esco-
las do projeto terão todos os 
laboratórios, a exemplo de 
Química, Física, Matemática, 
Biologia, Robótica e Infor-
mática. “É um modelo de es-
cola que vai além do ensino 

de qualidade. É um modelo 
que vai formar cidadãos. Por 
isso, a meta do Governo do 
Estado é zerar a evasão es-
colar”, acrescentou. 

Participaram ainda do 
encontro na Granja Santana 
o presidente do Instituto So-
nho Grande, Igor Lima, e Ana 
Inoue, do Instituto Itaú BBA.

Alunos, pais de alunos, 
professores e funcionários 
participaram, nessa sexta-
-feira (29), do quinto Ciclo 
do Orçamento Democrático 
Escolar (ODE) da 1ª Gerên-
cia Regional de Educação 
(GRE), na Escola Estadual 
Francisco Campos, no bairro 
dos Bancários, em João Pes-
soa. O ODE também ocorre 
na 2ª GRE, em Guarabira, 
fechando o ciclo que teve 
início na quinta-feira (28), 
nas escolas da 3ª a 14ª GRE. 
O evento, que é uma promo-
ção do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
contou também com a parti-
cipação da secretária-execu-
tiva de Estado de Gestão Pe-
dagógica, Roziane Marinho, 
da gerente da 1ª GRE, Wlei-
ka Aragão, e de represen-
tantes da Polícia Militar que 
desenvolvem nas escolas o 
Programa de Erradicação às 

Drogas (Proerd).
Para a secretária Rozia-

ne Marinho, o OD Escolar é 
um momento importante 
para o fortalecimento da 
gestão das políticas educa-
cionais no Estado da Paraí-
ba. “É um importante instru-
mento de democracia, que 
possibilita a comunidade es-
colar saber de onde vem os 
recursos para a escola, onde 
são aplicados, como podem 
ser utilizados e sugerir me-
lhorias para a unidade es-
colar e para a qualidade da 
Educação”, explicou.

Durante o evento hou-
ve a apresentação do coral 
formado por alunos da es-
cola e depoimentos de três 
alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental: Kaline Perei-
ra, Rafaela Silva Araújo e Na-
tan de Oliveira, que falaram 
do convívio com os colegas, 
da melhora no aprendizado 
e do bom funcionamento 

da escola. Natan falou na 
melhora no seu desempe-
nho por meio do Programa 
Alumbrar, que é aplicado 
para corrigir a distorção ida-
de série.   

A mãe de um aluno da 
Escola Francisco Campos, 
Sandra Maria Barbosa, dis-
se que esse é um momento 
excelente para discutir e dá 
sugestões para a melhoria 
no funcionamento da esco-
la, tanto no que se refere a 
infraestrutura, aos eventos 
realizados no ambiente es-
colar, como no ensino que 
é ofertado na unidade de 
ensino.

No segundo semestre 
de 2016, acontecerá a exe-
cução das ações, monitora-
mento e avaliação. No dia 2 
de dezembro acontecerá a 
2ª assembleia, quando ha-
verá a apresentação públi-
ca do relatório de prestação 
de contas.

Governo realiza Orçamento 
Democrático Escolar em JP

Novo ouvidor do Ministério 
Publico é investido no cargo 

Ciclo do Orçamento Democrático foi realizado na Escola Estadual Francisco Campos, nos Bancários

Procurador de Justiça Doriel Veloso Gouveia assume o cargo para o biênio 2016-2017

Em sessão solene do 
Colégio de Procuradores de 
Justiça (CPJ) do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
o procurador de Justiça Do-
riel Veloso Gouveia tomou 
posse como novo ouvidor 
da instituição para o biênio 
2016/2017. A solenidade, 
presidida pelo procurador-
-geral de Justiça, Bertrand 
de Araújo Asfora, ocorreu 
na manhã dessa sexta-feira 
(29), no Auditório Procura-
dor de Justiça Edgardo Fer-
reira Soares, localizado no 
andar térreo do edifício-sede 
do MPPB, em João Pessoa.

Além dos integrantes do 
Colégio de Procuradores, a 
mesa da sessão solene ainda 
foi composta pelo ouvidor 
substituto do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), de-
sembargador Romero Mar-
celo Fonseca; pelo procura-
dor-geral do Município de 
João Pessoa, Aldemar Azeve-

do Régis; pelo vice-ouvidor 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da Paraíba (TRT-PB), 
desembargador Edvaldo de 
Andrade; pelo ouvidor do 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), Sér-
gio Ricardo de Souza; pelo 
vice-presidente do Conselho 
Nacional dos Ouvidores do 
Ministério Público, Antônio 
Carlos de Oliveira Cavalcan-
te; e pelo promotor de Justi-
ça Leonardo Quintans Cou-
tinho, diretor da Associação 
Paraibana do Ministério Pú-
blico (APMP).

Após a execução do Hino 
Nacional Brasileiro e pres-
tação de compromisso, o 
novo ouvidor Doriel Veloso 
foi investido no cargo pelo 
procurador-geral Bertrand 
Asfora, após a leitura do ato 
pela procuradora de Justiça 
Kátia Rejane Medeiros Lira 
Lucena, que secretaria o Co-
légio de Procuradores. Em 

seguida ocorreram os discur-
sos do procurador-geral e do 
empossado. A solenidade foi 
encerrada com a execução do 
Hino do Estado da Paraíba.

O novo ouvidor foi eleito 
no último dia 29 de junho, na 
primeira eleição totalmente 
online da história da institui-
ção, feita através de sistema 
desenvolvido pela Diretoria 
de Tecnologia da Informa-
ção (Ditec). Ao todo, votaram 
119 membros do MPPB; ten-
do o procurador Doriel Ve-
loso obtido 44 votos, o que 
representa 37,6% dos votos 
válidos.

Doriel Veloso Gouveia 
nasceu em João Pessoa. Fi-
lho de comerciantes, sempre 
estudou em escola pública. 
Formou-se em Ciências Jurí-
dicas e Sociais na Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
em 1975. É membro do 
MPPB desde 1977.
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Políticas

Prefeitura de JP tem até dia 4 para 
apresentar cronograma de obras

Termina na próxima 
quinta-feira (4) o prazo 
que a 2ª Promotoria do 
Meio Ambiente e Patrimô-
nio Social de João Pessoa 
concedeu para que a Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa apresente um cro-
nograma de obras em pon-
tes, viadutos e passarelas 
da capital que apresentam 
problemas na estrutura. A 
decisão foi comunicada à 
PMJP na última terça-fei-
ra, durante audiência para 
tratar do relatório das 
inspeções realizadas pela 
Defesa Civil de João Pes-
soa nas pontes, viadutos e 
passarelas da capital.

Conforme o relatório, 
ao todo foram vistoria-
dos 30 equipamentos que 
apresentaram estrutura 
regular e que necessitam 
de manutenção e recupe-
ração. Os problemas rela-
tados podem causar de-
preciação e comprometer 
as estruturas desses equi-
pamentos, o que coloca 
em risco a segurança da 
população de João Pessoa. 
Por isso, a Promotoria 
concedeu ainda prazo de 
cinco dias para que a pre-
feitura remeta aos demais 
órgãos que participaram 
da audiência o relatório 
de inspeção da Defesa 
Civil. Após esse prazo, a 
Promotoria vai oficiar ao 
DER e ao Dnit para tam-
bém, no prazo de 10 dias, 
tomarem providências 
quanto aos equipamentos.

De acordo com o pro-
motor de Justiça João Ge-
raldo Barbosa, essa me-
dida é necessária porque 
alguns viadutos e passa-
relas em construção na 
capital estão instaladas 
em áreas de rodovias fe-
derais e estaduais. Par-
ticiparam da audiência, 
representantes da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa, do Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transporte (Dnit), 
do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), da 
Defesa Civil, da Superin-
tendência de Mobilidade 
Urbana (Semob), da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) e 
do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
da Paraíba (Iphaep).

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Foto: Edson Matos

Apesar de apresentar estado de conservação regular, passarela em Beira Molhada, na BR-101, que liga Três Lagoas a Oitizeiro, apresenta desgaste e fissuras

Decisão da Promotoria 
do Meio Ambiente foi 
entregue na terça-feira

Passarelas
n Beira Molhada – Localizada na BR-101, 

liga a comunidade Três Lagoas a Oitizeiro. 
Encontra-se em estado regular de conser-
vação, mas necessita de manutenção pois 
apresenta desgastes e fissuras.

n Gauchinha – Localizada na BR-230, 
liga os bairros de Costa e Silva e Distrito 
Industrial. Encontra-se em estado regular 
de conservação, mas necessita de manu-
tenção pois apresenta desgastes e fissuras.

n Sueldos – Localizada na BR-101. En-
contra-se em estado regular de conserva-
ção, mas necessita de manutenção pois 
apresenta desgastes e fissuras.

n Unipê – Localizada na BR-230, liga o 
Unipê à Mata do Buraquinho. Encontra-se 
em estado regular de conservação, neces-
sita de manutenção pois apresenta desgas-
tes e fissuras em partes do guarda-corpo.

n Mata do Buraquinho – Localizada na 
Avenida Pedro II, em frente ao Ibama. Es-
tado regular e apresenta piso do acesso 
danificado, trechos com oxidação e guar-
da-corpo com corrosão da estrutura.

n João Agripino – Localizada na BR-230, 
em frente a Asper. Estado regular e apre-
senta oxidação em trechos, piso com des-
gastes, acessos danificado.

n Boa Esperança – Localizada na BR-
230, liga os bairros de Boa Esperança e 
João Paulo II. Estado regular e apresenta 
oxidação em trechos, piso com desgastes, 
acessos danificado.

n Cristo – Localizada na BR-230, liga os 
bairros do Cristo e Água Fria. Estado regu-
lar e apresenta oxidação em trechos, piso 
com desgastes, acessos danificado.

Pontes
n Avenida Liberdade – Localizada no li-

mite de João Pessoa e Bayeux. Estrutura 
satisfatória, mas apresenta desnível no pa-
vimento.

n Rio Jaguaribe – Localizada na Aveni-
da Pedro II, próximo à Mata do Buraqui-
nho. Estrutura satisfatória, mas possui oxi-
dação dos guarda-corpos, ineficiência do 
escoamento e da sinalização. Iluminação 
precária.

n Localizada no Castelo Branco I. Es-
trutura satisfatória mas apresenta oxida-
ção dos guarda-corpos, ineficiência do es-
coamento e da sinalização, e iluminação 
precária.

n Localizada na BR-230, próximo à Bei-
ra Rio. Estrutura satisfatória mas apresen-
ta desnível no pavimento, obstrução das 
calhas de drenagem e danos nos guarda-
corpos.

n Localizada na BR-230, no bairro São José. 
Estrutura satisfatória mas apresenta desnível 
no pavimento, obstrução das calhas de drena-

Problemas constatados no relatório do MP

gem, danos nos guarda-corpos.
n Localizada na Avenida Ruy Carneiro. 

Estrutura satisfatória mas apresenta desní-
vel no pavimento e obstrução das calhas 
de drenagem.

n Localizada na Avenida Epitácio Pes-
soa. Estado regular de conservação mas 
apresenta desnível no pavimento, obstru-
ção das calhas de drenagem.

n Localizada na Avenida Tancredo Neves. 
Estrutura satisfatória mas apresenta ineficiên-
cia do escoamento e da sinalização.

n Localizada na divisa entre João Pes-
soa e Bayeux. Estrutura satisfatória mas 
apresenta ineficiência do escoamento e da 
sinalização, iluminação precária e oxida-
ção dos guarda-corpos.

n Rio Cuiá - Localizada entre os bair-
ros de Mangabeira e Valentina. Estrutura 
satisfatória mas apresenta ineficiência do 
escoamento e da sinalização e iluminação 
precária.

Viadutos e túneis
n túnel Damásio Franca   – no Centro de 

João Pessoa. Apresenta desgaste do con-
creto, sistema de drenagem de galerias 
obstruído, iluminação insuficiente, oxida-
ção em guarda-corpos.

n túnel Miguel Couto – no Centro de 
João Pessoa. Estabilidade estrutural mas 
apresenta desgaste do concreto, sistema 
de drenagem de galerias obstruído, ilumi-
nação insuficiente, oxidação em guarda-
corpos.

n Rua Índio Piragibe – no Varadouro. Apre-
senta plataforma com fissuras, rachaduras nos 
guarda-corpos e ou mesmo ausência deles em 
partes do viaduto. Na parte inferior do viaduto, 
há uma ponte metálica para pedestres em pés-

simas condições.
n BR-101, acesso à Via oeste - Apresen-

ta fissuras ao longo da laje, da calha de 
drenagem, no guarda-corpo de concreto, 
partes do meio-fio danificado.

n Viaduto Ivan Bichara – Localizado na 
BR-230, dá acesso aos bairros de Oitizeiro e 
Distrito Industrial. Apresenta guarda-cor-
pos laterais com avarias, meio-fio danifica-
do, postes com oxidação, má iluminação.

n Viaduto Cristo Redentor – Localizado 
na BR-230, dá acesso ao Cristo e à Água 
Fria. Apresenta avarias em partes do guar-
da-corpos laterais, desnível no pavimento.

n Viaduto Cidade Universitária – Localiza-
do na BR-230, dá acesso aos bairros do Cas-
telo Branco e Torre. Desnível no pavimento, 
infiltrações na alvenaria de contenção, pre-
sença de árvores na cabeceira do viaduto, 
fissuras no sistema de drenagem.

n tambauzinho – Localizado na BR-230. 
Apresenta calhas do sistema de drena-
gem danificadas, meio-fio danificado, sem 
guarda-corpo no lado esquerdo.

n Localizado na BR-230, liga ao bairro 
de Miramar. Apresenta guarda-corpos de 
concreto com danos, partes do meio-fio 
danificadas, avarias nos guarda-corpos de 
metais, necessitando de substituição.

n Epitácio Pessoa – Localizado sobre a 
BR-230. Apresenta guarda-corpos de con-
creto com danos.

n tancredo Neves – Localizado na BR -230, 
dá acesso a Manaíra. Apresenta desnível no 
pavimento, partes do meio-fio danificadas ou 
ausentes, ausência de calha de drenagem em 
um ponto de alagamento.

n Viaduto na Avenida José Américo sobre 
a tito Silva - Apresenta trecho de guarda-
corpo em madeira, que não oferece segu-
rança, desnível no pavimento, iluminação.

Viaduto Ivan Bichara apresenta meio-fio danificado, postes com oxidação, má iluminação e avarias em geral

Foto: Edson Matos

Ao todo foram 

vistoriados 30 

equipamentos 

que necessitam 

de manutenção 

e recuperação



Polícia prende músico 
suspeito de criação de 
sites falsos de venda
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Atividades começam na 
próxima segunda-feira, no 
Banco de Leite Anita Cabral

Ações incetivam doações de leite
SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO

Uma programação es-
pecial alusiva a 25ª Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno será desenvolvida, a 
partir de segunda-feira (1º), 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do 
Banco de Leite Anita Cabral e 
da Rede de Bancos de Leite e 
Postos de Coleta de Leite Hu-
mano. O objetivo é aumentar 
o número de doações. Por 
conta do período junino e 
das férias, nos meses de ju-
nho e julho as doações de lei-
te materno caíram em torno 
de 40%, em relação ao mês 
de maio.  

“A iniciativa do Hospital 
Amigo da Criança e da Mu-
lher comemora neste ano 25 
anos de atuação no Brasil e o 
fortalecimento dessa políti-
ca se dá através do processo 
de reavaliação das unidades 
hospitalares. Neste ano, os 
avaliadores, formados pelo 
Ministério da Saúde, serão 
orientados pela SES para 
reavaliarem as unidades, 
segundo os critérios estabe-
lecidos pela iniciativa, for-
talecendo, assim, a política 
de incentivo ao aleitamento 
materno e trabalho de parto 
e parto humanizado nesses 
hospitais”, disse a diretora 
do Anita Cabral, Thaíse Ri-
beiro.

A Semana terá como 
tema “Amamentação: faz 
bem para o seu filho, para 
você e para o planeta”. No 
período de 1º a 4 de agos-
to, serão promovidas rodas 
de conversa, café da manhã, 
encontro com empresários 
para apresentar proposta de 

instalação de salas de apoio 
de aleitamento nas empre-
sas, reunião com Hospitais 
Amigo da Criança e avalia-
dores da iniciativa “Hospital 
Amigo da Criança e da Mu-
lher” para orientações quan-
to ao processo de reavaliação 
das unidades hospitalares. 

 As atividades começam 
na próxima segunda-fei-
ra (1º), às 6h, no Banco de 
Leite Anita Cabral, com um 
café da manhã para as mães 
que amamentam e roda de 
conversa para esclareci-
mento sobre os benefícios 
da amamentação; no dia 2, 
haverá encontro no Banco 
de Leite de Cajazeiras com 
os dirigentes da CDL para 
apresentação dos objetivos 
de desenvolvimento susten-
tável e a proposta de insta-
lação de Salas de Apoio ao 
Aleitamento Materno e às 
Mulheres Trabalhadoras nas 
empresas. 

Ainda na terça-feira (2), 
será realizada capacitação 
para profissionais em ma-
ternidades para assistência 
em aleitamento materno, nas 
Maternidades Frei Damião 
e Edson Ramalho (João Pes-
soa), de Sousa, Patos e nos 
hospitais universitários da 
capital e de Mamanguape.

Na quarta-feira (3), das 
14h às 17h, no auditório do 
Cerest, na capital, será pro-
movida reunião com os hos-
pitais “Amigo da Criança” 
e avaliadores da iniciativa 
“Hospital Amigo da Criança e 
da Mulher” para orientações 
quanto ao processo de reava-
liação das unidades hospita-
lares.

No dia 4, das 13h às 
14h, no auditório da Mater-
nidade Frei Damião, haverá 
reunião com representantes 

na Paraíba, a SES está em 
processo de orientação e 
pré-avaliação de mais duas 
unidades hospitalares para 
aquisição do título “Hospital 
Amigo da Criança”, o Hospi-
tal Geral de Mamanguape e 
um hospital privado.

“O Hospital Geral de 
Mamanguape, da rede pú-
blica do Estado, apesar do 
pouco tempo de existência, 
já adaptou em sua rotina de 
assistência a qualificação ne-
cessária para conquista do 
título. A expectativa é que 
no fim do mês de agosto seja 
avaliado pelos consultores 
do Ministério da Saúde e te-
nha expedida a sua titula-
ção”, explicou Thaíse.

Doação de leite materno 
Quem quiser ser doado-

ra basta apenas amamentar 
o seu filho, apresentar bom 
estado de saúde e ter leite 
materno de sobra; ligar para 
o banco de leite ou posto de 
coleta mais próximo e ade-
rir ao programa. O banco de 
leite se responsabiliza por 
passar as orientações quan-
to à coleta e armazenamen-
to, enviar o material para 
coleta segura (luvas, gorro, 
máscara e vidros estéreis) e, 
semanalmente, voltar à casa 
da mulher para recolhimen-
to do leite coletado.

Após passar por um 
processo de pasteurização e 
controle de qualidade, o leite 
será oferecido aos bebês in-
ternos em unidades neona-
tais para recuperação do seu 
estado clínico. Em geral, são 
bebês prematuros e de baixo 
peso ao nascer. 

Para mais informações, 
entrar em contato com o 
Banco de Leite Anita Cabral, 
no telefone 3215-6047.

das Salas de Apoio à Mulher 
Trabalhadora que Amamen-
ta e, das 14h às 17h, haverá 
atualização em Segurança 

Alimentar e Nutricional no 
Uso do Leite Humano em 
unidades neonatais e setor 
de porcionamento. 

Amigo da Criança - Em 
comemoração aos 25 anos 
da iniciativa Hospital Ami-
go da Criança e da Mulher, 

Semana tem como tema “Amamentação: faz bem para o seu filho, para você e para o planeta” 

FOTO: Evandro Pereira

Choveu pouco nes-
te mês de julho em 
todo o Estado. Mesmo 
na região do Litoral, 
as chuvas ficaram abai-
xo da média histórica 
neste período em que 
tradicionalmente cho-
ve bastante. A infor-
mação é da Gerência 
de Monitoramento e 
Hidrometria (Gemoh) 
da Agência Executiva 
de Gestão das Águas 
no Estado da Paraíba 
(Aesa).

“Em julho, choveu 
pouco em todo o Esta-
do. O período chuvoso 
do Litoral é de abril a 
julho, chovendo mais 
em junho e julho. Mes-
mo assim, a média his-
tórica de pluviometria 
ficou abaixo da média 
nesta região”, afirmou 
a meteorologista da 
Aesa, Marle Bandeira.

Chuvas acumula-
das do mês – De 1º a 29 
de julho, as cidades pa-
raibanas com maior ín-
dice pluviométrico fo-

ram João Pessoa, com 
1111,1mm; seguida de 
Cabedelo (1018,0mm) e 
Alhandra (1003,1mm). 
Os menores índices 
de chuva acumulada 
pertencem aos muni-
cípios de Alagoinha 
(11,8mm); Juarez Távo-
ra (10,2mm) e São José 
dos Ramos (10,2mm). 

Fim de semana
A previsão para este 

fim de semana para as 
regiões do Agreste, Bre-
jo e Litoral é de nebu-
losidade variável, com 
chuvas esparsas; e ape-
nas variação de nuvens 
no Alto Sertão, Sertão 
e Cariri/Curimataú. Em 
todo o Estado, a ampli-
tude térmica variará de 
16ºC a 32ºC. Em cada 
região, os termômetros 
variam entre 19ºC e 32ºC 
no Sertão e Alto Sertão; 
entre 16ºC e 30ºC no Ca-
riri/Curimataú; entre 17º 
e 28ºC no Agreste; entre 
16ºC e 27ºC no Brejo; e 
20ºC e 29ºC no Litoral.

Chuvas ficam abaixo 
da média histórica

EM JULHO

A Capitania dos Portos 
da Paraíba alerta sobre a 
ocorrência de Mar Grosso no 
Litoral do Estado, com ondas 
de aproximadamente quatro 
metros de altura na direção 
Sudeste e Leste. Essa previ-
são é válida até amanhã, às 
21h. Essa intensa atividade 
marítima é esperada tanto 
na beira-mar, com ondas de 
até três metros, quanto em 
alto mar (mar grosso), com 
ondas de até quatro metros.

No mês de agosto as 
temperaturas permanecem 
as mesmas com uma dimi-
nuição de 3% na umidade e 
nas chuvas, com 180 milíme-
tros. No mês de setembro, a 
média da temperatura máxi-
ma será de 28.3ºC e mínima 
de 22ºC, com uma diminui-
ção de 4% na umidade e 93 
milímetros de chuva.

Em Campina Grande, a 
média das temperaturas má-
ximas é de 27.1ºC e da mínima 
18.3ºC, com aproximadamen-
te 80% da umidade e 135, 59 
e 38 milímetros de chuvas nos 
dois meses equivalentes. 

Capitania dos Portos alerta para 
ondas de até quatro metros na PB

MAR GROSSO NO LITORAL

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

No Cariri, a média da 
temperatura máxima em 
julho é de 27.8ºC e mínima 
de 15.6ºC, com umidade 
de 75% e 38 milímetros de 
chuvas. Em agosto terá má-
xima de 29.1ºC e mínima 
de 15.2ºC, com uma dimi-
nuição de 5% da umidade 
e 18 milímetros de chuva, 
enquanto que em setembro 
a temperatura máxima será 
30.6ºC e mínima de 16.5ºC, 
com umidade de 65% e 12 

milímetros chuvas. “No Ca-
riri terá uma diminuição 
normal na quantidade de 
chuvas, porque no mês de 
setembro já entramos no 
verão”, afirmou Ednaldo.  

O pescador Eriberto 
Cardoso de Melo disse que 
o Mar Grosso prejudica 
muito a pesca. Ele recomen-
dou que os pescadores evi-
tassem pescar esses dias, 
principalmente no mês de 
agosto, pois é arriscado.”O 

que prejudica é que a pes-
ca fica muito ruim, a vaga 
de mar muito alta e não 
tem condições de trabalhar, 
muita ‘carreira’ d’água. O 
perigo de pescar nesse mês 
de agosto é da pessoa ir e 
não voltar mais. Outra coi-
sa é que a  pescaria é muito 
devagar, eu mesmo passei 
sete dias pra pegar 22 qui-
los de peixe, e hoje nem o 
de comer eu consegui”, la-
mentou.

SAiBA mAiS

A Capitania dos Portos fez algumas recomendações durante esse período de ressaca no 

Estado. 

n As embarcações de pequeno porte e os pescadores devem evitar navegar;

n As embarcações de médio e grande porte devem redobrar a atenção quanto ao material 

de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos 

de rádio e demais itens de segurança;

n Que os praticantes de esportes náuticos evitem a prática de esportes no mar;

n Em caso de emergência, entrar em contato com a Capitania dos Portos da Paraíba, 

através do Disque Segurança de Navegação, Salvamar Nordeste ou pelo plantão da Capitania.

n Disque Segurança de Navegação: (83) 0800-281- 30-71

n Capitania dos Portos: (83) 3241 - 2805

n Salvamar Nordeste: 185
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Músico é preso suspeito de integrar 
grupo que usa sites falsos de vendas
Primeiro acusado de 
criar os sites foi preso 
na última segunda-feira

Policiais civis da Delega-
cia de Defraudações e Falsifi-
cações (DDF) de João Pessoa 
prenderam, no início da ma-
nhã de ontem, Bruno Ricardo 
de Melo Braz, 33 anos. Ele é 
suspeito de integrar uma or-
ganização criminosa que atua 
em todo o Brasil vendendo 
produtos em sites falsos. O 
mandado de prisão tempo-
rária expedido pela 2ª Vara 
Criminal de João Pessoa foi 
cumprido em uma residência 
localizada no Município de Ca-
bedelo, Região Metropolitana 
da capital, onde o investigado 
estava escondido.

Bruno Braz trabalha 
como músico e é guitarrista da 
banda Macumbia, de João Pes-
soa. Ele é o segundo suspeito 
do grupo criminoso preso pela 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações. O primeiro foi o 
empresário Luiz Paulo Jacob 
de Macedo, 28 anos. O manda-
do de prisão contra ele foi cum-
prido na segunda-feira (25), 
na sede da empresa de con-
fecções que ele é proprietário, 
localizada no bairro Brisamar, 
na capital. As investigações 
mostraram que com os sites 
de vendas falsos os suspeitos 
conseguiram receber mais de 
R$ 400 mil das vítimas.

O trabalho da polícia para 
identificar os responsáveis pelo 
crime começou no ano passa-
do. Os levantamentos mostra-
ram que o grupo criou mais 
de 15 páginas falsas de vendas 
de produtos na internet. Nelas 
eram comercializados eletro-
domésticos e eletroeletrônicos. 
Para atrair os clientes os crimi-
nosos garantiam, por meio de 
um selo, que o site era seguro. 

As pessoas acreditavam e efe-
tuavam as compras, o dinheiro 
ia para as contas pessoais dos 
suspeitos e como os produtos 
oferecidos não existiam as ví-
timas ficavam com o prejuízo. 
181 pessoas foram enganadas 
pelos estelionatários.

“A DDF conseguiu identi-
ficar 16 suspeitos, que utiliza-
ram, na execução dos crimes, 
CNPJ de empresas estabeleci-
das. Eles também são vítimas 
das fraudes  praticadas. Além 
de criarem empresas com a 
utilização de documentos fal-
sos e endereços inexistentes, 
o suspeito Bruno Braz, por 
exemplo, aparece como pro-
prietário de uma das empresas 
fictícias usada na criação dos 
sites falsos, com endereço na 
Av. Duque de Caxias, Centro de 
João Pessoa, e como titular de 
uma conta bancária na qual as 
vítimas depositaram os valores 
correspondentes às negocia-
ções através de transferências 
ou boletos bancários”, disse o 
delegado da DDF, Lucas Sá.

A descoberta da atuação 
dos suspeitos no esquema cri-
minoso se deu graças a decre-
tação de medidas cautelares 
relacionadas à quebra de sigi-
lo bancário, telemático e tele-
fônico. Com a identificação de 
todos os investigados e desco-
berta dos sites criados de ma-
neira fraudulenta, a Delegacia 
de Defraudações e Falsifica-
ções espera concluir as inves-
tigações, indiciando todos os 
suspeitos pelos crimes de fal-
sidade ideológica, estelionato 
e organização criminosa que 
somados podem resultar em 
uma condenação de 18 anos 
de reclusão. A autoridade po-
licial também vai pedir à Jus-
tiça o bloqueio e sequestro de 
todos os bens dos suspeitos, 
para garantir o ressarcimento 
das vítimas.

Policiais militares do 13º Ba-
talhão conseguiram deter a ação 
de três homens que vinham prati-
cando arrastões desde a manhã de 
quinta-feira (28) na região de São 
Bento. Por volta das 10h, o trio co-
meteu o primeiro crime, quando 
rendeu, com armas, uma mulher 
na cidade de São Bento e levaram 
seu veículo, um carro de cor verme-
lha, seguindo em direção ao Vale 
do Piancó após o roubo. 

Próximo das 15h, o mesmo trio 
tentou assaltar uma casa lotérica na 
cidade de Itaporanga, porém não 
conseguiu pelo fato do estabeleci-
mento possuir proteção blindada 
nos caixas, levando apenas a quan-
tia de R$ 50,00 de um cliente. Após 
mais este crime, os três homens se 
dirigiram para cidade de Piancó 

onde realizaram outro roubo, desta 
vez, a um mercadinho localizado no 
centro do município.

A Polícia Militar já havia sido 
acionada sobre os delitos cometi-
dos e montou uma operação, para 
captura dos assaltantes, envolven-
do várias equipes policiais, realizan-
do um cerco com barreiras em toda 
região do Vale do Piancó. Durante 
as ações, os assaltantes acabaram 
sendo detidos, por volta das 17h, 
em uma barreira policial próxima à 
cidade de Coremas.

Os suspeitos foram identifica-
dos, tratando-se de dois adultos de 
23 e 24 aos e de um adolescente de 
17 anos. Com eles, a PM apreendeu 
duas armas de fogo, sendo um re-
vólver calibre 38 com seis munições 
e um revólver 32 com quatro muni-

ções, e ainda o veículo roubado em 
São Bento, a quantia de R$ 108, qua-
tro celulares e um relógio.

Segundo o major Antônio Gue-
des, comandante do 13º Batalhão, 
desde o primeiro delito cometido 
pelo trio na cidade de São Bento, as 
equipes policiais iniciaram diligên-
cias e foi providenciado um cerco 
nas principais saídas das cidades da 
região para capturar os suspeitos. 
“Desde a manhã, quando tomamos 
conhecimento do roubo que eles fi-
zeram em São Bento, foram repassa-
das as informações para as equipes 
das cidades circunvizinhas e graças 
ao empenho dos policiais consegui-
mos detê-los”, pontuou o oficial.

Os suspeitos e o material 
apreendido foram conduzidos para 
a Delegacia de Itaporanga.

PM detém trio por roubos no Sertão
EM SÃO BENTO

FOTO: Secom-PB

Com os três, sendo dois adultos e um adolescente, foram apreendidas armas de fogo com munições e um veículo roubado

Presa dupla que 
teria assaltado 
fazenda em 
Pedras de Fogo

Um trabalho conjunto da 
Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da 6ª Delegacia Seccional, 
e de policiais civis da Delega-
cia e Roubos e Furtos de Per-
nambuco, resultou no cumpri-
mento de mandado de prisão 
preventiva contra Manoel Fa-
brício José Macedo, 21, e Dylan 
Renato Marques, 25, aponta-
dos como integrantes de uma 
quadrilha que assaltou uma 
fazenda em Pedras de Fogo, em 
14 de julho deste ano. A prisão 
aconteceu na quinta-feira (28).

“A prisão ocorreu na ci-
dade de Recife, porém a in-
vestigação policial continuará, 
na tentativa de levantar mais 
informações sobre essa asso-
ciação criminosa que estava 
agindo na região de Pedras de 
Fogo”, disse a delegada Rube-
nita da Nóbrega.

Os suspeitos usaram co-
lete e distintivo policial para 
abordar empregados da pro-
priedade e roubar cinco armas 
de fogo (todas registradas pelo 
proprietário da localidade ru-
ral), televisores, joias e uma 
caixa com quatro armas des-
montadas e danificadas. Os 
presos foram encaminhados 
para a Cadeia Pública de Pe-
dras de Fogo, onde permane-
cerão aguardando as decisões 
da Justiça. 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da 12ª Delegacia 
Distrital  de Manaíra, em João 
Pessoa, e em parceria com 
policiais civis da Delegacia 
de Defesa da Propriedade de 
Veículos e Cargas (Deprov) do 
Rio Grande do Norte, prendeu 
na noite de quinta-feira (28) 
Leandro Antônio Caetano da 
Silva, suspeito de integrar uma 
quadrilha responsável por ar-
rombamentos de veículos em 
um shopping da capital parai-

bana. A ação policial aconteceu 
em um supermercado de Natal 
(RN), quando também foi apre-
endido um veículo Corsa Clas-
sic utilizado para os crimes.

De acordo com o delegado 
da 12ª DD, Fernando Klayton, 
a quadrilha locava veículos em 
Pernambuco para utilizar em 
crimes em João Pessoa e Natal 
(RN). “A atuação desse grupo 
já estava sendo investigada e 
no dia 19 de julho foram re-
gistrados três casos de arrom-

bamento em um shopping de 
João Pessoa. Outras ocorrên-
cias também foram registradas 
sete dias antes”, explicou.

No interior do veículo 
ainda foram encontrados ins-
trumentos utilizados para os 
arrombamentos, como chaves 
de fenda, chaves de boca, te-
souras, lanternas e um controle 
de portão eletrônico, possivel-
mente utilizado para bloquear 
o sinal do alarme dos carros, 
conhecido como ‘chapolim’.

Após denúncias anôni-
mas, três pessoas foram condu-
zidas à Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes sob suspeita 
de tráfico drogas no Centro de 
Ciências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) da Universida-
de Federal da Paraíba, em João 
Pessoa. A Polícia ainda encami-
nhou dois outros estudantes 
que estavam fazendo uso de 
maconha na Praça da Alegria.

De acordo com o delegado 
Leonardo Souto Maior, apenas 
um dos discentes possuía vín-
culo com a universidade - era 
estudante de Filosofia. Os três 
foram autuados em flagran-
te por tráfico e associação ao 
tráfico de drogas. Eles serão 
submetidos à audiência de cus-
tódia na qual o juiz responsável 
pelo caso decidirá se responde-
rão em liberdade ou se serão 

levados a alguma penitenciária.
Os outros estudantes 

apreendidos por consumo de 
entorpecentes foram liberados 
após prestarem os devidos es-
clarecimentos à Polícia. Com os 
acusados de tráfico foi encon-
trada uma quantidade de ma-
conha embalada para o comér-
cio e uma quantia de dinheiro 
trocado - evidências que carac-
terizam o tráfico de drogas.

Acusado de arrombamentos de 
veículos em shopping é detido

PC prende três pessoas por 
tráfico de drogas na UFPB

AÇÃO POLICIAL

EM JOÃO PESSOA

A Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio está à 
frente das investigações do 
assalto ao Hiper Bompreço da 
BR-230, localizado no bairro 
Aeroclube, em João Pessoa, 
na noite da última quinta-fei-
ra (28). O assalto, que envol-
veu um grupo composto por 
cerca de dez homens, teve iní-
cio por volta das 22h e durou 
até as 4h da manhã de ontem, 
quando os funcionários da 
empresa foram libertados e 
puderam acionar a Polícia. De 
acordo com o gerente, o pre-
juízo financeiro pode chegar 
a R$ 300 mil.

O assalto aconteceu um 
pouco antes do estabeleci-
mento fechar, quando os cai-
xas já estavam encerrando e 
não havia mais usuários no 
local. Os funcionários que fo-
ram rendidos são os que tra-
balham durante a madrugada, 
repondo estoques, fazendo a 
limpeza do local e cuidando 
da segurança do hipermerca-
do. Eles foram rendidos e os 
vigilantes tiveram suas armas 
levadas pelo grupo.

Antes de saírem do local, 
os criminosos ainda adentra-
ram a sala de monitoramen-
to e danificaram o sistema 
de câmeras para dificultar as 
suas identificações por parte 

da Polícia. Os materiais leva-
dos pelos criminosos foram 
eletroeletrônicos da loja e 
pertences pessoais dos fun-
cionários. 

Nota da empresa
“O Hiper Bompreço con-

firma o fato ocorrido e infor-
ma que não houve feridos. A 
empresa reforça que a segu-
rança de seus funcionários e 
clientes é prioridade para a 
companhia. A loja terá equipe 
de segurança terceirizada am-
pliada e sistema de monitora-
mento reforçado. A empresa 
também está prestando toda 
assistência necessária aos 
funcionários da loja e colabora 
com as autoridades na investi-
gação do caso”.

Hiper Bompreço tem 
prejuízo de R$ 300 mil

ASSALTO NA BR-230

Funcionários 
foram 
rendidos e 
os vigilantes 
tiveram suas 
armas levadas 
pelo grupo de 
assaltantes
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Estudantes fazem cadastramento 
biométrico para usar Passe Legal
Leitura da digital do usuário 
ao passar pela roleta dos 
ônibus será obrigatória 

Jadson Falcão
Especial para A União

O Sindicato das Empre-
sas de Transporte Coletivo 
de João Pessoa (Sintur) ini-
ciou na segunda-feira (25) o 
cadastramento biométrico 
dos estudantes que utilizam 
o Passe Legal. A medida visa 
oferecer mais segurança no 
uso do cartão, uma vez que 
torna obrigatória a leitura da 
digital do usuário ao passar 
pela roleta dos ônibus. O ca-
dastramento está sendo rea-
lizado na sede do Sintur, que 
fica localizada no Centro de 
João Pessoa, próximo ao Par-
que da Lagoa.

De acordo com o diretor 
executivo do Sintur, Mario 
Tourinho, a modernização do 
sistema visa garantir que o 
cartão Passe Legal seja utili-
zado apenas pelo seu verda-
deiro titular. “Nós corremos 
o risco de que quando per-
demos o cartão, outra pessoa 
possa fazer uso dele e usufrua 
dos créditos que ele tenha, 
mas com o processo de digi-
talização se permitirá que a 
liberação da passagem seja 
feita somente para o seu ver-
dadeiro dono”, explicou.

Ele afirmou que o cadas-
tramento está em fase de tes-
tes e não existe ainda um pra-
zo definido para que termine. 
“Nós começamos segunda-
-feira até para avaliar como 
as coisas vão acontecer, para 
podermos, provavelmente 
na próxima semana, termos 
a definição de prazo, e tam-
bém termos a perspectiva de 
abrir esse cadastramento em 
outros postos de atendimen-
to. Os estudantes podem ficar 

Foto: Evandro Pereira

sossegados, pois nós estamos 
agora apenas aproveitando 
os que vão fazer a recarga e já 
vamos sugerindo o cadastra-
mento”, observou.

Mario Tourinho afirmou 
que os operadores dos trans-
portes coletivos foram os pri-
meiros a utilizar o sistema 
de leitura biométrica, e por 
isso, já estão habituados com 
a utilização. Ele destacou que 
o sistema já está em funcio-
namento, e explicou que os 
operadores dos ônibus estão 
orientados a liberar a catraca 
para que o estudante passe, 
caso ocorra falha na leitura 
biométrica. 

“Se o usuário tiver crédito 
no cartão, mas houver uma fa-
lha, ele não será prejudicado, 
mas deverá retornar ao pos-
to onde fez o cadastramento 
para a correção do problema”, 
disse ele, que afirmou ainda 
que o cadastramento biomé-
trico será expandido no futuro 
aos usuários que têm gratui-
dade da passagem.

Para a mãe da estudante 
Thaynara Kelly, 12 anos, Vânia 
Rodrigues, a mudança no sis-
tema é importante, pois evita 
que pessoas de má-fé possam 
se utilizar do Passe Legal de 
forma indevida. “Só quem vai 
usar agora é o proprietário do 
cartão, e isso é muito legal, até 
mesmo porque existem pes-
soas que querem o cartão em-
prestado para se passar por 
outra pessoa, e agora isso não 
vai mais acontecer”, afirmou.

A estudante Laiane 
Aguiar, de 19 anos, salientou 
que considera a biometria es-
sencial, pois para ela, existe 
muita gente que utiliza car-
tões que não lhe pertencem, 
e isso é errado. “Para a gente 
que é certo e que usa somente 
o nosso próprio cartão, a me-
dida só vem a tranquilizar”, 
completou. 

Aumenta fluxo 
de veículos com 
volta às aulas 
em João Pessoa
Davison Eliziario
Especial para A União

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a frota 
de veículos na capital pa-
raibana soma cerca de 277 
mil, entre carros e motos. 
No período de férias em 
escolas e universidades, 
tanto públicas quanto par-
ticulares, é normal que a 
quantidade de veículos nas 
ruas diminua. Com o fim do 
período de férias se aproxi-
mando para alunos de insti-
tuições particulares, já que 
em instituições públicas as 
aulas já retornaram, a roti-
na da cidade tende a mudar 
novamente com o aumento 
da quantidade de veículos 
circulando, principalmente 
em horários de pico.

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) explica 
que entre os corredores 
monitorados, de manhã (7h 
e 8h) geralmente são regis-
trados congestionamentos 
no Viaduto do Cristo Re-
dentor (sentido Centro), 
Bancários (entre a Praça da 
Paz e Carrefour no senti-
do Centro), na Av. Epitácio 
Pessoa com a Av. Maximi-
liano de Figueiredo, na Av. 
Governador Flávio Ribeiro 
Coutinho (Retão de Mana-
íra, sentido Centro) e Av. 
Dom Pedro II (entre a San-
tinha e o cruzamento com a 
Av. Rui Barbosa).

No final do dia (17h 
e 18h), segundo a Semob, 
geralmente são registra-
dos congestionamentos na 
Av. Tancredo Neves (sen-
tido Retão de Manaíra), na 
Av. Dom Pedro II (entre 
o Ibama e a Av. Padre Zé, 
rotatória do CT-UFPB), no 
Viaduto do Cristo Redentor 
(alças de acesso aos bairros 
do Cristo, José Américo e 
Água Fria), na Av. Beira Rio 
(entre a Granja Santana e a 
rotatória do Altiplano) e na 
Av. Epitácio Pessoa (entre a 
Igreja Universal e o antigo 
Posto Free Way).

De acordo com a Se-
mob, no período de início 
das aulas será realizada 
uma operação com a equi-
pe de agentes de mobili-
dade urbana para coibir as 
irregularidades no entorno 
dos estabelecimentos de 
ensino em João Pessoa. 

O órgão municipal 
também ressalta que exis-
tem faixas de pedestres, 
lombadas físicas e placas 
de regulamentação com a 
função de organizar, con-
trolar e orientar o fluxo e o 
deslocamento de pedestres 
e veículos.

Ana Rachel
Especial para A União

Um vazamento de água 
limpa rompeu o asfalto na 
Avenida Ruy Carneiro, sen-
tido Centro-praia, no bairro 
de Miramar, em João Pessoa. 
O buraco se formou devido 
a um rompimento de uma 
adutora, que foi a causadora 
do vazamento. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), o vazamento de 
água começou na quarta-fei-
ra (27). O coletor geral da 
rede de esgoto também foi 
danificado e o asfalto está 
cedendo devido à força da 

água. A área foi isolada pela 
Cagepa, com a interdição 
de duas faixas da avenida, e 
uma equipe da empresa foi 
deslocada até o local para 
fazer o conserto do vaza-
mento. Será necessário fa-
zer a substituição de toda a 
rede coletora de esgotos do 
cruzamento da Avenida Ruy 
Carneiro com a Rua Paulo 
França Marinho. Esse servi-
ço também já foi iniciado e 
a previsão para conclusão é 
de 30 dias. 

A Cagepa informou ain-
da que outros trechos da 
Avenida Ruy Carneiro po-
dem ser interditados nos 
próximos dias por causa dos 
serviços.

Adutora rompe e abre 
buraco na Ruy Carneiro

VAZAMENto D’ÁGUA

Encravada no Brejo pa-
raibano, entre paisagens 
rurais e riquezas históri-
cas, o município de Serra-
ria (140 km de João Pessoa) 
será o cenário da 5ª etapa da 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio 2016. A abertura oficial 
vai ocorrer nesta seguda-feira 
(1º), a partir das 8h, na Praça 
Antônio Bento. O local será o 
ponto de partida das ativida-
des da Rota, que inclui roteiros 
naturais, culturais e históricos 
até o próximo domingo (7).

Durante uma semana, os 
visitantes e a população terão 
a oportunidade de vivenciar 
a cultura na praça – shows 
musicais, forró pé de serra, 
apresentações de cantorias 
com repentistas, festival de 
calouros, além de participar 
da IV Trilha do Frio e da VI 
Cavalgada da Fé e conhecer as 
diversidades gastronômicas 
da região.

Serraria é uma das nove 
cidades (Areia, Pilões, Remí-
gio, Solânea, Bananeiras, Ma-
tinhas, Alagoa Nova e Alagoa 
Grande) que integra o Projeto 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio. O festival é promovido 
pelo Fórum de Turismo Sus-
tentável do Brejo Paraibano 

e conta com apoio do Governo 
do Estado, por intermédio da 
Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Funesc, Sebrae/PB, 
Atura (Associação Turística 
Cultural e Rural de Areia) e 
prefeituras dos municípios 
participantes do evento.

A Rota Cultural em Ser-
raria vai cruzar antigos casa-
rões, visitar paisagens rurais 
e engenhos de cana-de-açú-
car da região do Brejo parai-
bano. O presidente do fórum, 
Sergéston Silveira, avalia que 
o festival este ano vem su-
perando as expectativas de 
público. Ele explica que um 
dos objetivos do evento é o de 
mostrar os atrativos turísti-
cos da região e aquecer a eco-
nomia local, com a geração de 
empregos. “Nas quatro cida-
des que antecederam Serraria 
a repercussão está sendo boa, 
as pessoas têm comparecido 
aos shows, nas oficinas”, ga-
rantiu. Para a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, o suces-
so do Caminhos do Frio com-
prova as riquezas dos atrati-
vos turísticos do Estado. “Na 
Paraíba, além dos roteiros de 
praias e outras imagens lito-
râneas e rica gastronomia, 
existe um caminho a ser tri-

lhado pelos amantes de tri-
lhas, cachoeiras e engenhos e 
paisagens rurais, onde regis-
tra temperaturas que variam 
entre 12ºC e 18ºC nos meses 
de julho a setembro”.

A programação do 
evento pode ser acessada 
pelo site www.brejoparai-
bano.com e o aplicativo Ca-
minhos do Frio para o siste-
ma Android. O interessado 
poderá baixar gratuitamen-
te no Play Store e conferir 
todas as informações e ser-
viços, como a programação 
do evento, pontos turísti-
cos, onde comer e dormir 
e muitas outras novidades 
durante o período do proje-
to cultural.

Serraria recebe Caminhos 
do Frio na segunda-feira 

RotA cUltURAl 2016

Equipe da Cagepa deve concluir o serviço dentro de 30 dias 

Foto: Ortilo Antônio

Cadastramento biométrico dos estudantes começou na última segunda-feira, na sede do Sintur

Av. Epitácio 
Pessoa é um 
dos pontos 
de maior 
movimentação

n Igreja Matriz “Sagrado 

Coração de Jesus”

n Engenho Coitezeiro

n Engenho Baixa Verde

n Engenho Martiniano (Cachaça 

Cobiçada)

n Portal da Glória

n Cachoeira de Saboeiro

n Pedra da Furna

n Praça Antônio Bento

Principais pontos 
turísticos de Serraria 
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Ricardo Coutinho entrega escola no 
Junco do Seridó para 900 estudantes
Foram  R$ 6,5 milhões de 
investimento com recursos 
do Tesouro Estadual

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
sexta-feira (29), a Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Ezequiel 
Fernandes, em Junco do Se-
ridó. A unidade de ensino 
tem capacidade para aten-
der mais de 900 alunos e 
recebeu cerca de R$ 6,5 mi-
lhões de investimento com 
recursos do Tesouro Esta-
dual, sendo R$ 5 milhões 
na construção e R$ 1,5 
milhão em equipamentos. 
Auxiliares do Governo, de-
putados e lideranças da re-
gião também participaram 
da solenidade.

Na ocasião, Ricardo 
visitou as dependências 
da escola, acompanhou 
apresentações culturais e 
recebeu homenagens dos 
alunos. Ele enfatizou que a 
educação é uma das priori-
dades do Governo do Esta-
do. “Através da educação, 
estamos escrevendo uma 
nova história para esta ci-
dade. A educação é funda-
mental para nossa gestão. 
Em cinco anos e meio, já 
construímos cerca de 540 
salas de aula por toda a 
Paraíba. Somente esta se-
mana entregamos esco-
las em Jericó, Catolé do 
Rocha e agora a Ezequiel 
Fernandes aqui em Junco 
do Seridó. Esta maravilha 
de escola representa evo-
lução e desenvolvimento 
através do conhecimento. 
É um espaço belíssimo, 
com uma estrutura melhor 
que muitas escolas parti-
culares que vemos por aí. 
Investimos cerca de R$ 6,5 
milhões nesta unidade de 
ensino para que os filhos 
do povo possam aprender 
cada vez mais”, ressaltou o 
governador.

A escola possui 8 sa-
las de aula, refeitório para 
120 pessoas, ala adminis-
trativa e pedagógica, au-
ditório para 120 pessoas, 
cozinha, bateria de banhei-
ros masculino e feminino, 
recreio coberto, biblioteca, 
videoteca, amplo ginásio, 
laboratórios e outras de-
pendências.

“Este é um momento 
único na história da nossa 
cidade. Hoje todos os mo-
radores de Junco do Seridó 
estão em festa. Essa escola 
será referência de ensino 
de qualidade em toda a 
região. Temos orgulho de 
dizer que os estudantes do 
município terão o melhor 
em termos de educação. 
Agradeço ao governador 
pelo apoio a nossa cidade 
e por trazer oportunidades 
de um futuro melhor para 
os nossos jovens”, disse o 
prefeito de Junco do Seri-
dó, Branco Simões.

O secretário de Edu-
cação, Aléssio Trindade, fa-
lou da satisfação por fazer 
parte do crescimento da 
Escola Pública no Estado. 
“É uma felicidade muito 
grande entregar essa esco-
la para o povo de Junco do 

A Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) de 
João Pessoa vai despejar mo-
radores de uma faixa de 30 
quilômetros que estiverem 
ocupando irregularmente 
faixa de domínio da CBTU. O 
alerta foi emitido nessa sexta-
feira (29) pela direção da com-
panhia.

Os imóveis, de acordo 
com o coordenador jurídico 
da CBTU, Fábio Firmino, estão 
interferindo na segurança do 
tráfego ferroviário.

 “Neste primeiro momen-
to estamos, de forma pedagó-

gica, explicando a necessidade 
da nossa faixa de domínio estar 
livre para o tráfego ferroviário, 
já que os maquinistas recla-
mam que muitas construções 
prejudicam a visão da via fér-
rea, podendo causar acidentes”, 
acrescenta Fábio adiantando 
que os infratores terão 15 dias 
para a liberação dos locais.

O plano de ação conti-
nuada que conta com o apoio 
da Coordenação de Geren-
ciamento de Crises da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
da Paraíba foi iniciada nessa 
quinta-feira (28) e tem por ob-

jetivo, inicialmente, conscien-
tizar os moradores. Alguns 
proprietários de construções 
irregulares na comunidade, 
por exemplo, já foram notifi-
cados a deixar o local.  

Na Comunidade do S a 
CBTU detectou casas e esta-
belecimentos comerciais a 5 
metros da via férrea, quando 
a legislação federal determina 
que a distância mínima entre 
o centro da via até uma edifi-
cação seja de 15 metros. “Isso 
representa um grande perigo 
para o tráfego ferroviário por-
que além de juntar lixo, tirar a 

visão do maquinista, no caso 
de acidente ferroviário essas 
casas podem ser atingidas e 
acontecer uma tragédia”, aler-
ta o coordenador.

Faixa de domínio da 
ferrovia - De acordo com a 
regulamentação federal, são 
consideradas faixas de domí-
nio as porções de terreno à 
margem da ferrovia com lar-
gura mínima de 15 metros de 
cada lado do eixo da via fér-
rea. Somente após a distân-
cia protegida poderá haver 
edificações fora do interesse 
do sistema ferroviário.

CBTU vai despejar moradores invasores
30 km da faixa de domínio da rede ferroviária

A Polícia Civil da 
Paraíba, por meio da 
10a Delegacia Sec-
cional, com sede em 
Campina Grande, in-
forma que a partir 
desta segunda-feira 
(1) o atendimento 
plantonista que fun-
cionava na Central 
de Polícia, no bairro 
do Catolé, passará a 
funcionar no prédio 
do Distrito Integrado 
de Segurança Pública 
(Disp), que está insta-
lado na Rua Sebastião 
Donato, nas proximi-
dades do Parque do 
Povo, no Centro da 
cidade. 

De acordo com o 
delegado da seccio-
nal, Iasley Almeida, o 
funcionamento ocor-
rerá durante a sema-
na a partir das 18h e 
segue até as 8h. “A 
ideia é descentrali-
zar os atendimentos, 
de modo que a gente 
ofereça comodidade à 
população. Já duran-

te os fins de semana, 
os flagrantes, requi-
sição de exames peri-
ciais, registros de bo-
letins de ocorrência e 
outros serviços serão 
realizados no Disp 
por 24 horas. Estamos 
com equipes de poli-
ciais preparadas para 
servir à comunidade 
da melhor forma pos-
sível”, disse a autori-
dade policial.

Ainda segundo o 
delegado Iasley Al-
meida, trabalharão 
no Disp duas equipes 
completas de poli-
ciais, com: delegados, 
agentes de investiga-
ção e escrivães.  Mes-
mo com a abertura do 
novo local de aten-
dimento, a Central 
de Polícia continuará 
funcionando com um 
ponto para registros 
de boletins de ocor-
rência e outros servi-
ços, como emissão de 
certidão para casos de 
perda de documentos. 

Polícia implanta um  
Disp no Parque do Povo

campina grande

Seridó. A Ezequiel Fernan-
des será uma referência 
para a região e é um painel 
artístico para a cidade, fei-
to com muito carinho pela 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado (Suplan). 
É uma unidade de ensino 
completa, tem auditório, 
laboratórios, ginásio, en-
fim, nessa escola o aluno 
pode ser protagonista e 
exercer todas as possibili-
dades de adquirir conhe-
cimentos. Aqui é um espa-
ço da democracia que dá 
oportunidades para todos 
os estudantes”, afirmou.  

Segundo a diretora-
superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães, 
“a escola é bem iluminada, 
evitando gastos desneces-
sários com energia elétri-
ca, além disso, a pintura é 
inspirada no cubismo, bem 
colorida, passando mais 
vida e alegria aos alunos e 
funcionários”.

De acordo com a di-
retora Joábia Medeiros, a 
escola foi demolida devi-
do as péssimas condições 
e totalmente construída, 
oferecendo, após a con-
clusão, a melhor estrutura 
educacional da região. “É 
uma grande honra receber 
tamanha obra em nosso 
município, uma vez que 
essa escola é primogênita 
em nossa história. Ela foi 
demolida e agora cons-
truída com uma estrutu-
ra imensa, toda equipada, 
com laboratórios e outras 
dependências, além de ter 
um grandioso ginásio de 
esportes. Cabe a nós agra-
decer ao governador e ze-
lar por esta escola linda. 
Hoje é um dia que ficará 
marcado na vida dos 7 mil 
habitantes deste municí-
pio”, concluiu. 

A estudante Jaine Oli-
veira comemorou a entrega 
da nova escola e agradeceu 
em nome dos alunos ao go-
vernador Ricardo Coutinho 
pela obra. “Este é um ver-

dadeiro presente para os 
estudantes de Junco do Seri-
dó. Essa escola é um espaço 
onde vamos adquirir conhe-
cimento e obter desenvolvi-
mento pessoal e profissio-
nal. Agradeço ao governador 
por trazer este investimento 
na educação deste municí-
pio. Agora teremos mais âni-
mo e estímulo para estudar 

nessa escola”, comemorou.
“Meu filho vai estudar 

aqui na Ezequiel Fernandes 
e tenho certeza que o futu-
ro dele será bem melhor, 
porque agora terá oportu-
nidade de ter um ensino 
adequado. A escola está 
muito bonita, o governador 
caprichou”, disse a dona de 
casa, Maria da Luz.

foto: Secom-PB

Governador participa com o povo do corte da fita simbólica que inaugurou educandário

O presidente interino 
Michel Temer assinou nessa 
sexta-feira (29) uma medi-
da provisória (MP) abrin-
do crédito extraordinário 
de cerca de R$ 790 milhões 
para ações e despesas emer-
genciais de combate à seca 
em estados do Nordeste.

O montante, no valor 
total de R$ 789.947.044, 
foi creditado em favor do 
Ministério da Integração 
Nacional e, além das ações 
de combate à seca, tam-
bém poderá ser usado em 
situações de emergência e 
desastres naturais. O texto 
deve ser publicado no Diá-
rio Oficial da União de se-
gunda-feira (1º).

Antes de editar a MP, 
Temer chegou a encami-
nhar uma consulta junto 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para saber se 
poderia editar uma medida 
provisória de relevância e 
urgência para liberar crédi-
to extraordinário ou se de-
veria liberar os valores de 
outra maneira.

O objetivo era evitar 
uma possível acusação de 
crime de responsabilidade 
por editar decreto de cré-
dito suplementar sem au-
torização do Congresso Na-
cional, argumento utilizado 
como base do pedido de im-
peachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff.

A atividade econômica 
na Paraíba voltou a aquecer 
na Paraíba em junho deste 
ano. A emissão de Nota Fis-
cal Eletrônica (NF-e), um 
dos indicadores dos setores 
atacadistas/distribuidor e da 
indústria, cresceu 5,55% em 
junho sobre o mesmo mês do 
ano passado. No último mês, 
o número de NF-e emitidas 
atingiu 1,763 milhão, contra 
1,670 milhão de junho do ano 
passado.

Além do mês de junho, 
que registrou o terceiro 
maior nível de emissão no 
primeiro semestre, outros 
dois meses de março (1,840 
milhão) e de maio (1,771 mi-
lhão) apresentaram volumes 
maiores de emissão de notas 

fiscais eletrônicas. No acumu-
lado do primeiro semestre, o 
volume de notas eletrônicas 
somaram 10,441 milhões de 
emissões. A média mensal 
do primeiro semestre ficou 
em 1,724 milhão de NF-e. Na 
Paraíba, mais de 12 mil esta-
belecimentos emitem regula-
mente NF-e.

As emissões de NF-e 
crescem por meio de ven-
das de atacadistas e de 
indústrias com inscrição 
estadual na Paraíba para 
varejistas. Como todas as 
empresas já foram creden-
ciadas pela Receita Esta-
dual na NF-e, o crescimento 
de emissão é um dos ter-
mômetros de aquecimento 
da atividade econômica. 

Liberados R$ 790 mi 
para região Nordeste

Cresce a emissão de 
notas fiscais eletrônicas

combate à seca atividade econômica
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Gonzaga Rodrigues lança 
hoje, na capital, 2ª edição 
do livro Café Alvear
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Com 40 anos de carreira, 23 álbuns lançados 
e três discos de ouro ao longo de uma tra-
jetória de sucesso. Esta é a bagagem trazi-
da por Djavan, um dos principais nomes 
da Música Popular Brasileira (MPB), que 
se apresenta hoje às 21h30 no Teatro Pe-
dra do Reino, em João Pessoa. Serão mui-
tas histórias de vida contadas no show 

“Vidas para Contar”, que divulga o trabalho de estúdio 
lançado ano passado.

A última vez que o músico alagoano esteve na 
capital paraibana foi em 2013, na divulgação de “Rua 
dos Amores”. A lembrança que ele tem da cidade do 
Extremo Oriental das Américas é positiva. Ele ressalta 
a culinária local e a receptividade dos pessoenses. “A 
lembrança que eu tenho de João Pessoa, bom, é uma 
cidade onde a gente toda vez que vai busca essa comi-
da maravilhosa e o que lembra mais João Pessoa é a 
receptividade musical do povo. As pessoas sempre se 
identificaram com o que eu faço e me recepcionam de 
uma maneira muito inesquecível. Os shows são sem-
pre vibrantes eu acho que a gente vai conseguir reedi-
tar um grande espetáculo”, comentou.

Djavan chegou à capital ontem. Embora tenha 
pouco tempo para se familiarizar com as cidades onde 
toca, ele faz questão de não deixar os locais sem levar 
alguma referência. “Toda vez que eu chego nas cidades, 
de modo geral, eu procuro dar uma volta de carro. A 
pé não faço muito porque não é tão simples, mas de 
carro a gente vê tudo e eu gosto de João Pessoa, tem 
um nicho de arquitetura colonial que eu adoro. Aí eu 
vou o Centro, dou um passeio, vou sempre no Mercado 
Central, procuro ir em um bairro rico, um bairro pobre. 
É uma maneira de você chegar e não sair da cidade sem 
nenhum tipo de referência”, explicou.

Vidas Para Contar
Lançado em novembro do ano passado, “Vidas 

Para Contar” conta com 12 faixas inéditas, todas com-
postas e escritas por Djavan. Ele se mostra satisfeito 
com o feedback do público e da crítica para com o seu 
material e explicou um pouco do seu atual processo de 
criação. Ele revela que possui um ciclo de dois anos nos 
quais, utiliza um para fazer shows e divulgar os mate-
riais lançados, e reserva o outro para se concentrar na 
composição de músicas para o lançamento de álbuns.

“Um disco que teve uma receptividade de públi-
co e crítica maravilhosas, e eu estou muito feliz com 
o resultado inclusive do show. Enfim, o meu processo 
de criação eu tenho um ciclo de dois anos: um ano eu 
levo fazendo turnê que é o que estou agora e no ou-
tro ano eu paro para compor e para produzir um disco 
novo. Nesse momento eu faço as canções que eu pre-
ciso para cantar no disco, nesse momento de criação 
mesmo. Agora, por exemplo, é um momento em que eu 
crio pouco porque estou num outro tipo de vida: via-
jando, avião, aeroporto, muita gente, palco, luz. Então 
a concentração fica um pouco prejudicada. É preciso 
que eu pare para me concentrar para poder compor 
canções. Esse não é o momento. Mas se for necessário, 
se preciso por alguma razão, eu componho também”, 
discorreu.

Iniciada em fevereiro na cidade de Juiz de Fora - 
MG, a turnê de apresentações do “Vidas Para Contar” 
irá até junho do ano que vem e passará também pela 
América Latina, Europa e Estados Unidos. “Temos mui-
to trabalho pela frente”, lembrou Djavan.

Maior conquista da vida
Apesar da longa trajetória de sucesso e das con-

quistas obtidas ao longo dela, Djavan não se envaide-
ce com tudo o que obteve e considera que a sua maior 
conquista e, consequentemente, meta na vida é con-
tinuar seguindo em frente com a mesma força 
de vontade para fazer música e tocar as 
pessoas. “A grande conquista para 
mim é acordar todos os dias 
com o mesmo desejo de 
continuar seguindo em 
frente, tocando essa car-
reira, fazendo coisas, 
tocando as pessoas, al-
cançando as almas de 
modo positivo. Este é 
o meu objetivo”, afir-
mou.

De acordo 
com o a principal 
figura do espe-
táculo, o show 
contará com, 
além das músi-
cas do novo dis-
co, os clássicos 
que todo mundo 
está habituado a 
ouvir ao longo das 
décadas da carrei-
ra do músico. Dja-
van afirma que o 
show produzido 
por ele e sua ban-
da, composta por 
Carlos Bala (ba-
teria), Jessé Sa-
doc (flügelhorn, 
trompete e vocal, 
Marcelo Mariano 
(baixo e vocal), 
Marcelo Martins 
(flauta, saxofone 
e vocal), Paulo 
Calasans (te-
clados e piano) 
e João Castilho 
(guitarras, violões 
e vocal), garanti-
rá a interatividade 
entre o palco e a pla-
teia.

“Esse show que 
estreou no dia 27 de fe-
vereiro, eu já fiz mais de 
cinquenta apresentações, e o 
êxito é enorme porque envolve 
músicas do disco novo, envolve 
músicas de várias épocas, são clás-
sicos de todas as épocas. Aí ele pro-
duz aquilo que eu considero que 
é o que realmente revela um 
espetáculo: que é a interati-
vidade entre o palco e a pla-
teia. Isso está garantido, 
sempre esteve e a gente 
não cansa de perceber 
que o roteiro do show é 
extremamente objetivo 
nesse sentido”, contou.

Feliphe Rojas
Especial para A União

O cantor e compositor 
Djavan apresentará o show 
homônimo do disco “Vidas 
Para Contar”,  lançado em 
novembro do ano passado

Novas e 
clássicos

Djavan garante interatividade com o 
público em show hoje, em João Pessoa
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O José Américo
que eu lembro

Ramalho
LeiteA Festa  das Neves do meu tempo

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
A  maior e melhor festa  da cidade, veio a me 

conhecer  adolescente, quando  recebi os primeiros 
salários  como funcionário do DER –  no começo da 
década de 50. 

Naquele tempo, a festa começava  na noite de 27 
de julho, um dia depois do  aniversário da morte de 
João Pessoa.O Arcebispo  Dom Moisés Coelho  celebra-
va  missa em louvor da Padroeira, rezava a primeira 
novena e, em seguida, no adro da Catedral, as bandei-
ras eram hasteadas, ao som do hino da cidade (Meu Su-
blime Torrão), executado pela banda da Polícia Militar. 
O encerramento, no dia 5 de agosto, reunia milhares de 
fiéis na procissão de Nossa Senhora das Neves.

Os folguedos se desenvolviam nos espaços res-
tritos da Praça do Carmo, Conselheiro Henriques e 
General Osório e iam  (nos anos 
de muito movimento) até à 
Peregrino de Carvalho, em cuja 
esquina  da Biblioteca Pública,  
eu largava a mão do meu pai em 
direção ao passeio,  com a re-
comendação expressa de voltar 
antes das 9 e meia.

A calçada larga da Rua 
Nova, lado direito em direção à 
Catedral, era o lugar do “foo-
ting” das moças que, vestindo 
os melhores modelos da época, 
com ênfase para os casacos Ban
-Lon (por causa do frio) e as saias de tafetá, desfilavam 
a sua inocência ante uma rapaziada bem vestida que, 
entre 8 e 10 da noite, se deleitava em olhar as jovens da 
melhor sociedade paraibana, às vezes acompanhadas 
de amigas recém-chegadas do sul do país, especial-
mente para a Festa.

No meio da rua e na calçada do outro lado, se 
localizavam as barracas de jogos, de cachorro-quente, 
pipoqueiras e as quermesses, além do tradicional tiro 
ao alvo, jogo das latas, laça-laça e a famosa pescaria 
que fazia a alegria da meninada.

Na Praça D. Ulrico, arredores do Colégio das Ne-
ves, se instalava o parque de diversões com diversos  

brinquedos  em torno dos quais, principalmente dos 
carrosséis, da montanha-russa e rodas-gigantes, se 
formavam enormes filas. Havia também o trem-fantas-
ma, o pula-pula, a mulher gorila e um inesquecível “tira 
prosa”, onde certa vez um colega  de Jaguaribe, lá de 
cima, enjoou e vomitou  um bocado de gente.

Assim era Festa das Neves, do  cachorro-quente de 
Nega e do pavilhão central onde, todas as noites, jovens 
das melhores famílias, serviam como garçonetes e  
disputavam os votos  dos rapazes para a escolha da 
Rainha. Nesse pavilhão, as atrações musicais ficavam 
por conta da Orquestra Tabajara de Severino Araújo, 
Sivuca, os Tabajaras do Ritmo, Ruy de Assis, Marlene 
Freire e tantos outros notáveis artistas da terra – sem-
pre  apresentados pela voz do saudoso Pascoal Carri-

lho.
E o que dizer da  famo-

síssima “Bagaceira”? Era 
o lugar em que se  reunia, 
nas noites frias do começo 
de Agosto, a fina flor da 
intelectualidade paraiba-
na: a área ia do Colégio das 
Neves até a rua da Areia,  
descendo pela ladeira da 
Borborema.  As conversas, 
regadas a cerveja e galinha 
assada, amanheciam o dia, 
alimentadas principalmente 

pelos poetas e jornalistas que dali faziam o seu ponto-
de-encontro.

A Festa das Neves de hoje?  Confesso que não  sei 
bem como ela é;  dizem que tende a  se acabar e cer-
tamente, nunca será igual  àquela Festa das Neves de 
antigamente.Aliás, não  somente eu (que sou de tempos 
idos )   desconheço a festa de hoje. Num dos cinco dia 
de duração dos festejos deste ano, numa lanchonete,  
ouvi a jovem de  vinte e poucos  anos  perguntar  onde 
era a Festa das Neves ao que  a outra  respondeu “pare-
ce que é no Centro Histórico”.

Pelo visto, elas nunca foram lá...
                                                                                                         

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Fui à missa de requiém de Beta. 
Como você sabe, réquiem deriva do 
latim “requies”, descanso. E Beta 
deriva de Elizabeth Pessoa Pinto, 
minha prima legítima, filha do meu 
tio Zé Pinto do Banco do Brasil, vulgo 
Zé de Tida, minha avó, e de tia Maria 
José Pessoa Pinto, do lar. Ambos 
falecidos. Ela, filha do capitão José 
Pessoa. Ele comandou o destacamen-
to que foi para Misericórdia desar-
mar os Jenipapos, que 
somos nós. 

Meu avô Gratu-
lino não gostou do 
casamento de seus 
filhos José e Otávio: se 
casaram com inimigas 
dos Jenipapos. Papai 
com uma sobrinha do 
coronel Zepereira, Zé 
Pinto com uma filha 
do capitão Pessoa. Só o 
casamento de Sigis-
mundo foi de gosto, 
com a prima Lilia 
Campos, viúva com um 
casal de filhos. Se você 
chegou até aqui na leitura da crônica, 
prossiga porque a matéria até que 
é boa. Trata do monopólio estatal 
da Multabras. Você já deve ter sido 
vítima.

A missa de sétimo dia (antiga 
de réquiem) de Beta foi quarta-feira. 
Ela morreu jovem, aos 66, na flor 
da idade. Era linda no seu nome de 
princesa, e era princesa mesmo, eu já 
disse isso em crônica anterior. Beta 
fez parte de uma geração de meninas 
com o nome de Elizabeth, a princesa 
da Inglaterra. Meninas nascidas por 
volta de 1951. Elizabeth II ascendeu 
ao trono em 6 de fevereiro de 1952; 
seu reinado é o mais longo da histó-
ria da Inglaterra. 

Mas o reinado de Beta foi mais 
breve de que o da rainha. Ela se 

Multa de réquiem

Foi a primeira vez 
que ouvi falar em José 
Américo de Almeida, 
ou Zé Américo, como 
preferia o povão. Tinha 
sete anos de idade 
quando ele aportou na 
minha vila em cam-
panha para o governo 
do estado. Meu pai, 
Arlindo Rodrigues 
Ramalho, fora can-
didato a vereador na 
primeira eleição pós redemocratização do País e era 
o representante local da União Democrática Nacional.  
Reuniu muitos amigos, para,  de longe, na calçada alta 
do Grupo Escolar, apreciar a visita do candidato à casa 
de José Amâncio Ramalho. Zé Américo fora colega  do 
dono da casa, na turma de 1908 da Faculdade de Dire-
ito do Recife.Com ele estavam Rui Carneiro, candidato 
ao senado;  Humberto Lucena, que pleiteava vaga na 
Assembléia Legislativa e Pedro Augusto de Almeida, 
eleito deputado na Constituinte de 1947 e candidato 
à reeleição.(Viria a falecer após ser diplomado para o 
exercício de novo mandato). Políticos dos municípios 
vizinhos também compunham a comitiva.

À época, José Américo renunciara à presidência 
da UDN e, como senador, disputava o cargo de gover-
nador da Paraíba. A Coligação Democrática Paraibana 
era resultado de um acordo entre Rui Carneiro, que 
representava o Partido Social Democrático-PSD, e José 
Américo. Muita gente da UDN preferiu acompanhar Zé 
Américo, a exemplo de Pedro de Almeida, Ivan Bich-
ara e Nominando Diniz, para lembrar os mais conhe-
cidos, todos dissidentes udenistas. Foi, portanto, com 
uma UDN dividida, que o então deputado Argemiro de 
Figueiredo enfrentou as urnas nas eleições de 1 950. 
Para reforçar sua posição, contava o político camp-
inense com o apoio ostensivo dos governos federal e 
estadual, este, chefiado por José Targino, em função 
da renuncia do governador Osvaldo Trigueiro de 
Albuquerque Melo e aquele, tendo como homem forte, 
justamente o candidato ao senado, José Pereira Lira, 
falando em nome do presidente Eurico Gaspar Dutra.

Para José Américo, foi a “campanha mais vio-
lenta que eu ganhei”. E conta: “Fiz a campanha mais 
vivo e vigoroso do que nunca.Varava o sertão com o 
sol batendo na cara, comendo poeira, como nos dias 
combativos de 1930. Havia conflitos. Derramou-se 
sangue nas ruas.Jogaram lama na minha comitiva, 
antes que eu passasse, para saltar do carro e desafiar 
esses selvagens. Nomearam, demitiram. Fizeram tudo 
isso e perderam feio”.

Na Vila de Borborema ninguém jogou lama ou 
apupou a comitiva do candidato. Meu pai, presente 
com os seus, mantinha a ordem e controlava os mais 
exaltados. A briga dele era local, deixasse a comitiva 
ir embora que a UDN soltar-se-ia. E assim foi feito. 
Bastou o último visitante tomar seu veículo e a ala 
feminina irrompeu cantando o hino oficial do argemi-
rismo, que ainda tenho na memória, uma paródia com 
a música Taí, do grande Joubert de Carvalho, gravada 
por Carmem Miranda.

Minhas tias Helena de Moura Leite e Ivanilda 
Pinto Ramalho, que haviam levado seus alunos da 
escola de adultos para a rua, puxaram a musica: “Taí, 
Argemiro tem que ser governador/com Renato seu 
maior batalhador/ Zé de Almeida, o seu bonde vai 
errado, sim senhor!/ Pereira Lira vai para o senado/ 
que é homem forte e muito estimado/ na vibração da 
grande vitória/ exalta a glória do seu passado/ Taí, Ar-
gemiro tem que ser governador. Não foi não, o bonde 
de Zé de Almeida não correu errado, mas célere em 
direç&at ilde;o ao Palácio da Redenção. Perdeu Ar-
gemiro, seu vice Renato Ribeiro Coutinho e o “cachim-
bão” Pereira Lira, que chefiara a Casa Civil do governo 
Dutra e foi por este contemplado, com uma cadeira no 
Tribunal de Contas da União. (Continua na próxima 
semana).

encantou neste mês. Foi acometida por 
uma infecção hospitalar, a doença da 
moda na Paraíba. Não se pode entrar 
num hospital que se sai de lá contami-
nado. Beta levou uma queda, deu en-
trada no hospital, ganhou uma infec-
ção generalizada. A princesa morreu. 
Fui à sua missa de réquiem na igreja 
de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, 
na praia do Bessa. 

A missa era também por ação de 
graças da formatura de uma 
turma de odontologia do IPÊ. 
Igreja lotada, como deve ser o 
céu. Faz tempo que não vou à 
missa; estou desabituado com 
a nova liturgia. Gostei das 
saias das moças, bem curtas. 
O cangaceiro Zé Baiano não 
gostava: andava com um ferro 
no bornal, com as iniciais JB, 
para ferrar a cara as mulheres 
que encontrasse de saia curta. 
Como era reacionário o bando 
de Lampião!

Como eu ia dizendo (você 
interrompeu), a igreja estava 
lotada, cheia de mulheres bo-

nitas de saia curta. Mas a mais bonita 
não se vestia assim: era uma jovem 
esbelta (diz-se lazarina), com um 
colante mais ou menos cinza, longo. 
Bonita que só. Não gostei do som. Mui-
to alto e modernoso. Sou do tempo em 
que se tocava Réquiem em Ré Menor, 
de Mozart, nas missas de sétimo dia. 
Mas os Salieris da vida dispensaram 
Mozart; se vivo estivesse, estaria sem 
emprego.

O Réquiem em Ré Menor poderia 
até receber um arranjo regional, com 
direito a presença do triângulo na 
formação da orquestra, ou conjunto, 
ou banda. Foi Mozart quem introdu-
ziu o triângulo na Sinfônica, chamado 
“ferrinhos” em Portugal. Johannes-
ChrysostomusWolfgangusTheophilus 
Mozart faleceu em Viena, aos 5 de 

 

Beta levou 
uma queda, 
deu entrada 
no hospital, 
ganhou uma 
infecção 
generalizada. 
Morreu

dezembro de 1791. Isso quer dizer que 
seu Réquiem em Ré Menor é anterior a 
essa data, e não posterior à introdução 
do instrumento no trio de pé-de-ser-
ra.

O Réquiem de Mozart foi sua 
derradeira peça, e nele o compositor 
botou todo o seu veneno. Há quem diga 
que foi finalizado pelo seu discípulo 
Franz XaverSüßmayr, pois Mozart 
teria deixado a peça inacabada. Ainda 
bem que não foi concluída por Salieri,o 
mestre de Beethoven Beterraba (em 
Campina Grande ele é chamado assim, 
Beterraba, seu apelido familiar). Vol-
tando ao tema: a missa estava botando 
gente pelo ladrão, lotada de fiéis, e por 
mulheres bonitas de saia curta.

Não havia lugar para estacionar 
os carros da burguesia. Acomodei o 
meu carango perto da porta da igre-
ja, milagrosamente, e tomei um dos 
últimos lugares. Ainda bem que achei 
uma vaga perto da porta, pois estou 
com dificuldade para andar, acometido 
pela artrose, pelas hérnias de disco, 
pelo Parkinson. Só falta o réquiem. 
Tocavam não sei o quê, muito alto. Não 
dava nem para rezar em pensamento. 
Quando o réquiem modernoso acabou, 
procurei meu carro. 

O carango estava com um bilhete 
premiado no para-brisa, da Multabras. 
O guarda não respeitou a missa, nem 
uma academia de ginástica próxima 
lotando o pátio. Nem a posição do 
veículo em relação à placa de esta-
cionamento proibido: a carruagem 
estava parada atrás da placa, à mon-
tante, onde não se via nem lia qualquer 
mensagem semiótica. A multa estava 
lá, aumentando o PIB nacional. Mas 
eu posso pagar “pagar-la”, como diria 
BienvenidoGrandra. Quem tem carro 
pode pagar multas.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)
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Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h -Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O jornal A União circula neste 
domingo (31) com a nova edição 
do Correio das Artes. O suplemen-
to destaca os 400 anos da morte 
do poeta, ator e dramaturgo inglês 
William Shakespeare (1564-1616). 
Escritores e estudiosos comentam 
a importância da poesia e do teatro 
shakespereanos. Na dramaturgia, 
por exemplo, são 38 peças, quase 
todas obras primas do quilate de 
Hamlet, Rei Lear e Macbeth (tragé-
dias) e Sonho de uma noite de verão 
(comédia).

Na seção de livros, os professo-
res Peterson Martins Alves Araújo 
e Maria do Socorro Cardoso Xavier 
escrevem sobre o livro Habaja Vieja: 
Olhos de ver, de Políbio Alves. O 
crítico literário Rafael Zacca ana-
lisa Corpo de festim, de Alexandre 
Guarnieri. O professor José Mário 
da Silva comenta Corpo transitório, 
de Paulo Galvão. E os escritores 
João Matias de Oliveira, Gonçalo M. 
Tavares e Lourenço Mutarelli assi-
nam as resenhas de Fernanflor, de 
Sidney Rocha.

Na seção de poesia os destaques 
são os poemas de Alexandre Guar-
nieri e Débora Gil Pantaleão (a poeta 
paraibana lança seu primeiro livro 
de poesia, Se eu tivesse alma [Edito-
ra Benfazeja], no dia 2 de agosto, em 
João Pessoa) e os haicais de Saulo 
Mendonça. Domingos Sávio assina a 
ilustração dos poemas de Alexandre 
Guarnieri. Já os de Débora Gil são 
ilustrados pela artista Layla G., que 
estreia no Correio das Artes.

Na seção de crônica, Jerony 
Cavalcanti de Souza Silva estreia no 
suplemento com “Oscar e o gênio”, 
baseada em uma fábula oriental, e 
José Ercídio Nunes retorna às pá-
ginas do suplemento com “Fiadoso 
domingo”, estória muito divertida 
sobre um erro de pronúncia. Os tex-

 

Mostra teatral acontecerá 
no Lima Penante na capital

A 1ª edição da Mostra Made in Lima será realizada desta se-
gunda-feira, 1º de agosto, até o próximo dia 14, no Teatro Lima Pe-
nante, localizado na cidade de João Pessoa. O espetáculo intitulado 
Visões Sertanejas, da Cia Oxente de Atividades Culturaios - que conta 
a história de João, um músico e dançarino popular que é amaldiçoado 
e se transforma num bode - abrirá o evento, produzido pelo Núcleo 
de Teatro Universitário (NTU), em parceria com 18 grupos da própria 
capital, e cujas atrações se destinam aos públicos infantil e adulto. 
Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada). 

Evento

“Trump quer ser Luiz XIV”

Quase todo dia, logo que eu me levanto da cama e cuido da 
contumaz higiene matinal, vou preparar o meu desjejum para 
sorvê-lo à frente do televisor estrategicamente instalado na 
área preferida da casa. Não é pra menos, porque é um terraço 
na parte de trás, vizinho à cozinha, com rede sempre armada, 
uma cama de solteiro, preguiçosas para adultos e infantil, pia 
metálica, balcão suspenso, velocípede, bicicleta de criança e 
outros brinquedos, inclusive um cavalo de pau. 

Um muro alto totalmente verde coberto pela hera e uma 
pequena piscina de fibra separa essa área de outro terraço na 
lateral, mais apropriado para “petit comité” de família e amigos 
mais próximos. Esse é o meu aconchego, ponto de partida e re-
torno como ave de arribação, pelo que estou, há quase 30 anos, 
pagando prestações à Caixa Econômica Federal dessa sonhada 
casa que somente agora, nos próximos três meses, será própria. 

Pois bem. É nesse ambiente que, pela manhã, como estava 
dizendo, vejo inicialmente a televisão com os noticiários locais e 
depois embarco nos canais de TV a cabo, que me levam em via-
gem pelo mundo todo de tamanho minimizado pela revolução 
tecnológica que tem cada vez mais eliminado as distâncias.

Num dia desses, logo que sintonizei a Globo News, dei 
de cara com, nada menos, Donald Trump, o candidato do Par-
tido Republicano à Presidência dos Estados Unidos. O visor 
da telinha abriu justamente no momento em que Trump, já 
com a confirmação da sua candidatura em convenção parti-
dária, afirmava com obstinada vontade de obter convicção:

“I am your voice! I am the voice of America!” (Tradução 
livre: “Eu sou a voz de vocês! Eu sou a voz da América!”). 
Só faltou dizer “I am America!” (Eu sou a América), como 
analogicamente dissera o absolutista Luís_XIV,  Rei da França 
e Navarra, que reinou 72 anos e 110 dias, de 1643 até sua 
morte em 1715, ao declarar: “L’Est c’est moi” (que se traduz 
do francês: “O Estado sou eu”), expressando a ideia de cen-
tralização absoluta do poder. 

Talvez tentando instigar o sentimento patriótico dos seus 
patrícios (vi muitas lojas comerciais e até residenciais exibindo 
a bandeira americana), Trump promete acabar com aspectos 
da política assistencial do governo com relação aos imigrantes 
que estão com vistos de permanência vencidos. Até garante que 
construirá um paredão na fronteira México-EUA para evitar 
a entrada clandestina de imigrantes. Também promete ação 
enérgica contra professantes do islamismo.

Podre de rico, como é expressão bem brasileira, Trump 
começou a sua vida profissional com uns “míseros” 1 milhão 
de dólares! E botou na cabeça que quer ser presidente dos 
Estados Unidos. Nesta nova empreitada, já descartou 16 con-
correntes republicanos. É um verdadeiro trator que ameaça 
atropelar Hillary Clinton, impedindo que ela se torne a primei-
ra mulher a assumir a presidência daquele País. Para tanto, 
dizem que até à Rússia, País arqui-inimigo do EUA, Trump já 
recorreu solicitando apoio tentando desestabilizar sua forte 
concorrente.

A largada já foi dada. E muita roupa suja ainda será lavada 
até o dia 8 de novembro, quando serão realizadas as eleições 
dos novos presidente e vice-presidente dos EUA. É possível que 
Trump continue com sua cavalgadura de propostas de reformas 
na vida americana. Mas ele também tem seus podres, além da 
riqueza, que podem ser detonados por Hillary. De uma coisa te-
nho certeza: lá, como cá, esse embate é político. E, como tal, não 
vão faltar estratégias, artimanhas e estratagemas para municiar 
seus golpes baixos. Isso é próprio desse mister.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Correio das Artes destaca os 400 anos 
da morte do dramaturgo Shakespeare

tos de Jerony Cavalcanti e José 
Ercídio foram ilustradas por 
Tonio que, juntamente com Do-
mingo Sávio, integram a equipe 
de arte de A União.

Colunistas
João Batista de Brito es-

creve sobre suas relações com 
William Shakespeare e o ci-
nema. Rinaldo de Fernandes 

prossegue com suas análises do 
romance Matteo perdeu o em-
prego, de Gonçalo M. Tavares. 
Amador Ribeiro Neto dá as boas 
vindas ao poeta Danilo Peixoto, 
que estreia em livro com Oásis 
ou asas. Carlos Newton Júnior 
faz do Brasil atual mote de sua 
crônica. E Lívia Costa fecha a 
edição com outra de suas belas 
“tramas visuais”.

Capa da edição de julho do suplemento literário homenageia o bardo inglês

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Yates. Com Alexander 
Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. 
Sinopse: Releitura da clássica lenda de 
Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é 
criado na selva, e mais tarde tenta se adap-
tar à vida entre os humanos. Na década de 
30, Tarzan, aclimitado à vida em Londres em 
conjunto com sua esposa Jane, é chamado 
para retornar à selva onde passou a maior 
parte da sua vida onde servirá como um 
emissário do Parlamento Britânico. CinEs-
paço3/3D: 14h10, 19h10 (DUB) e 16h40, 
21h40 (LEG). Manaíra9/3D:13h, 18h20 
(DUB) e 15h30, 20h (LEG).  Manaíra10/
3D:19h20 e 22h (LEG). Mangabeira1/3D: 
14h, 16h35, 19h15 e 22h (DUB). Tambiá1: 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). Tambiá6/3D: 
16h25 e 20h35 (DUB).  

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. Clas-
sificação: 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, Diego, 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. 
CinEspaço2: 13h50 e 15h40 (DUB). Mana-
íra1: 16h20 (DUB). Manaíra5/3D: 12h50, 
15h20, 17h40 e 20h (DUB). Manaíra11: 
13h40 (DUB). Mangabeira5/3D: 13h, 15h30 
e 17h50 (DUB). Tambiá3: 14h10 e 16h10 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classificação: 
livre. Direção: Andrew Stanton e Angus Ma-
cLane. Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Idris Elba. Sinopse: Um ano após ajudar Mar-
lin 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. CinEspa-
ço4:  14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h e 
19h30 (DUB). Manaíra6/3D: 13h20, 15h40, 
18h10 e 20h40 (DUB).  Manaíra11: 16h 
(DUB).  Mangabeira3: 13h30 e 16h (DUB). 

Tambiá3: 18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá4: 
14h25, 16h25 e 18h25 (DUB). 

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 109 min. Clas-
sificção: 12 anos. Direção:  Thea Sharrock. 
Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. 
Sinopse: Will é um garoto rico e bem-su-
cedido, até sofrer um grave acidente que 
o deixa preso a uma cadeira de rodas. Ele 
está profundamente 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: 21h50

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
Documentário. Duração: 72 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: 
O documentário “Meu Nome é Jacque”, conta 
a história da ativista Jacqueline Rocha Côr-
tes, mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Horário das sessões: 18h, 18h30 e 16h.



O cronista Gonzaga Rodrigues relança hoje, na Livraria 
do Luiz, na capital, a 2ª edição do livro “Café Alvear”   

A obra do mestre

Escrita em 2003, mas com data 
de relançamento marcada para 
hoje, a segunda edição da obra 
literária intitulada “Café Al-
vear” do jornalista e cronista 
Gonzaga Rodrigues traz à tona 
as lembranças sobre conversas 
políticas e culturais das décadas 

de 60 e 70, no Ponto de Cem Réis, no Centro 
da capital, no qual era de costume os pesso-
enses se encontrarem e dedicarem tempo 
aos assuntos que dominavam o cenário 
político da época. Previsto para ter início às 
10h, o lançamento acontece na Livraria do 
Luiz e terá ainda uma sessão de autógrafos. 
A entrada é franca.  

Sendo um símbolo do ponto de gera-
ções, política e cultura, o nascimento do livro 
se deu a partir da publicação de crônicas 
dominicais feitas em jornais da capital. 
Quem puder ler o livro verá que, Gongaza de 
crônica em crônica, faz um passeio sincero e 
saboroso pelas ruas e paisagens que espe-
lham o olhar de carinho pela cidade de João 
Pessoa. Com 175 páginas, o livro carrega em 
sua estrutura mais de 30 histórias, todas 
contadas sobre o olhar aguçado de Gonzaga.

Para a professora e escritora Ângela 
Bezerra de Castro, Gonzaga redimensiona a 
crônica e imprime a suas memórias o sabor, a 
leveza, a emoção do gênero que o consagrou.

Em entrevista ao jornal A União o 
cronista comentou que nessa nova edição 
foram feitos ajustes e que foi acrescentado 
dois novos capítulos. “Eu fiz uma revisão e 
coloquei mais dois capítulos, um deles é uma 
homenagem a Adalberto Barreto, que leva 
o mesmo nome do escritor paraibano. Na 
verdade o livro está pouco alterado porque 
ele retrata um momento cortado e violenta-
do que foi o golpe de 64”, explicou Gonzaga 
Rodrigues. 

O autor descreve em seu livro que 
Alvear foi café. Foi a nossa principal bolsa de 
notícias, mexericos, piadas de bom ou mau 
gosto, ponto político e de assuntos culturais 
até meados dos anos sessenta. 

Diversidade
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n Lançamento do livro Café Alvear
n Quando: Hoje
n Onde: Livraria do Luiz 
n Horário: 10h
n Entrada: Franca

Lucas Silva
Especial para A União

A temporada do espetáculo 
intitulado De João para João, dirigi-
do por Tarcísio Pereira - que também 
assina o texto da peça, uma produção 
do Grupo Sagarana - se encerrará 
amanhã, com a última apresentação 
que começa às 19h, na Usina Cultu-
ral da Energisa, em João Pessoa. Os 
ingressos podem ser adquiridos pelo 
público no próprio local, a partir das 
18h, aos preços de R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia entrada). Apenas dois 
atores encenam a montagem, que 
resgata os derradeiros instantes do 
então presidente João Pessoa, antes 
de ser assassinado em 26 de julho 
de 1930, na Confeitaria Glória, em 
Recife. 

“Essa segunda temporada tem 
sido muito positiva, pois um grande 
público tem comparecido para assistir 
ao espetáculo, pela divulgação que 
acontece inclusive boca a boca. Hou-
ve até quem voltasse para assistir”, 
ressaltou o autor e diretor Tarcísio 
Pereira, que encarna o personagem 
do presidente João Pessoa na peça, já 
apresentada em algumas cidades, a 
exemplo de Campina Grande, Gua-
rabira e Pombal. Ele contracena com 

Espetáculo sobre João Pessoa encerrará a temporada
com apresentação amanhã, na Usina Cultural Energisa

FOTO: Antônio David

FOTO: Divulgação

Tarcísio Pereira (primeiro plano) em cena na peça, na qual divide o palco com Flávio Melo 

No livro (capa, acima), o jornalista 
Gonzag Rodrigues (à esq.) relembra 
conversas políticas e culturais das 
décadas de 60 e 70 no Ponto de 
Cem Réis, localizado no Centro de 
João Pessoa 

Serviço

Quando abriu suas portas, poucos 
sabem. Nos anos quarenta, já aparece re-
modelado numa foto bem comportada em 
que o proprietário Muribeca posa ladeado 
pelas estrelas da imprensa do tempo, entre 
elas José Leal. Fechou quando o seu produto 
principal, o humor ou o espírito crítico, não 
encontrava mais ambiente entre as mesinhas 
de mármore e o longo balcão que a ordem-u-
nida de 64 fez por onde enrijecer e esvaziar.

Esse é o modo ao qual Gonzaga quando 
perguntado sobre o porquê do título do livro, 
explica de onde surgiu o nome detalhada-
mente. 

Nascido em 21 de junho de 1933, em 
Alagoa Nova, Luiz Gonzaga Rodrigues de-
dicou cerca de 50 anos à prática diária do 
jornalismo. Ele já passou pelos principais 
jornais da Paraíba e exerceu diversas funções 

dentro das redações. Além disso, o escritor 
deleita, atualmente, os paraibanos com suas 
crônicas desde 1970, sendo que milita na 
imprensa há 58 anos, onde iniciou suas ativi-
dades como revisor. 

Fez seus primeiros estudos em Campina 
Grande. Não terminou o antigo ensino gina-
sial, mas se fez letrado com muita leitura. 
Como ele mesmo comenta, “Ler era o que 
eu gostava de fazer. Li muito a partir dos 15 
anos: todos os principais clássicos brasilei-
ros. Foi o que me deu toda essa visão que eu 
tenho. Os livros foram a minha universidade”.

Em sua carreira de escritor, o paraibano 
escreveu vários livros. Além de ter ocupado os 
mais importantes cargos em jornais paraibanos, 
o autodidata Gonzaga Rodrigues é um proemi-
nente jornalista de todos os tempos na Paraíba e 
membro da Academia Paraibana de Letras. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

o ator Flávio Melo, que representa o 
advogado João Dantas. Ele antecipou 
que, em virtude do cunho histórico, a 
montagem - cuja primeira temporada 
ocorreu no último mês de maio, no 
Teatro Paulo Pontes, na capital - será 
encenada, em agosto, em sessões 
privadas para escolas públicas e parti-
culares, cujo registro é de 18 colégios 
interessados.

Ambientado em 1930, o enredo 
mostra o assassinato de um governan-
te estadual, João Pessoa, que causou 
grande turbulência e comoção nacio-
nal, levando à deflagração do movi-
mento político que ficou conhecido 
como Revolução de 30, momento em 
que Getúlio Vargas assumiu a presidên-
cia da República. No entanto, o que 
está por trás desse crime não é uma 

luta pelo poder, mas o desespero de 
um homem - João Dantas - atormen-
tado pela mídia oficial e que resolveu 
lavar sua honra com o sangue de um 
poderoso chefe de Estado. Por ser 
um fato que ainda hoje gera con-
trovérsias, a encenação, através de 
um texto jamais explorado, lança um 
novo olhar sobre a versão oficial com 
o testemunho legítimo do próprio 
criminoso, numa carta que continua 
inédita e que possui um potencial 
dramatúrgico repleto de sentimentos 
e curiosidades históricas. 

“A peça faz alusões ao noticiário 
da época, uma forma de mostrar que, 
assim como ocorre nos dias atuais, as 
pessoas transitam entre notícias, e 
notícias que insuflam o ódio e des-
troem vidas e reputações, às vezes 
gerando o crime”, comentou Tarcísio 
Pereira. “Trouxemos para a cena um 
momento da nossa história que foi 
além de um mero fato político na 
Paraíba, mas que extrapolou as fron-
teiras do Estado e chegou a deflagrar 
um movimento nacional que derru-
bou dois presidentes da República, 
a partir da morte de João Pessoa”, 
disse ele referindo-se ao espetáculo, 
cuja trilha sonora original é assina-
da pelo maestro e compositor Eli-Eri 
Moura, da Universidade Federal da 
Paraíba.  

Numa militância diuturna desde 1951, 
mudou as concepções do jornalismo do Es-
tado que, diante da fecunda percepção deste 
extraordinário profissional, se enquadrou 
nas novas diretrizes impostas pela contem-
poraneidade.” Luís Gonzaga Rodrigues é uma 
legenda no jornalismo paraibano. E isso foi 
lembrado por todos os que o saudaram na 
bela solenidade de outorga do título de Dou-
tor Honoris Causa da UFPB.



Papa visita campo de 
concentração e pede 
perdão pela crueldade
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Lula, Delcídio e mais 5 viram réus

A Justiça Federal acei-
tou ontem denúncia apre-
sentada pelo Ministério 
Público Federal do Distri-
to Federal (MPF-DF) con-
tra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o ex-
senador Delcídio do Ama-
ral, e mais cinco acusados 
pelo crime de obstrução 
das investigações da Ope-
ração Lava Jato.

Com a decisão, Lula e 
Delcídio passam à condi-
ção de réus na ação penal, 
além do ex-controlador do 
Banco BTG, André Esteves, 
Diogo Ferreira, ex-chefe 
de gabinete de Delcídio; 
o empresário José Car-
los Bumlai e o filho dele, 
Maurício Bumlai, e o ad-
vogado Edson Ribeiro.

Todos os envolvidos 
são acusados de tentar 
impedir o ex-diretor da 
Área Internacional da Pe-
trobras Nestor Cerveró de 
assinar acordo de delação 
premiada com a força-ta-
refa de investigadores da 
Operação Lava Jato.

Na semana passada, o 
MPF reiterou a denúncia 
contra os acusados, que já 
haviam sido denunciados 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), pelo procu-
rador-geral da República, 
Rodrigo Janot, em maio. 
No documento, Janot afir-

obstrução da lava jato

Justiça Federal aceitou 
a denúncia apresentada 
pelo MPF de Brasília
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André Richter
Da Agência Brasil

ma que o ex-presidente 
cumpriu “papel central” 
na trama para tentar com-
prar o silêncio de Cerveró 
e tentar “embaraçar” as 

investigações da Lava Jato. 
A denúncia estava ini-

cialmente sob a condução do 
ministro Teori Zavascki, re-
lator da Lava Jato no Supre-

mo Tribunal Federal (STF).
No entanto, no dia 

24 de junho, o ministro 
Teori Zavascki remeteu 
o processo para a Justiça 

Federal em Brasília, por 
entender que a suposta 
tentativa de embaraçar as 
investigações ocorreu na 
capital federal. Além disso, 

com a cassação do manda-
to de  Delcídio do Amaral, 
nenhum dos envolvidos 
permaneceu com foro pri-
vilegiado na Corte.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou, em maio deste ano, os acusados no STF por tentarem obstruir as investigações da Operação Lava Jato

A defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva reba-
teu ontem laudo no qual a Po-
lícia Federal (PF) afirma que 
as reformas feitas no Sítio San-
ta Bárbara, em Atibaia (SP), fo-
ram orientadas por ele e pela 
ex-primeira dama Marisa Le-
tícia. Segundos os advogados, 
Lula não praticou nenhum ato 
ilícito “antes, durante ou após 
o seu mandato” e não teme ne-
nhuma investigação.

Em nota à imprensa, os 
advogados reafirmam que 
Lula não é dono do imóvel 
e que o sítio foi comprado 
pelo empresário Fernando 
Bittar, com recursos de seu 
pai, Jacó Bittar.

“Se a propriedade é de 
um terceiro, nada do que se 
disser muda essa situação. 
Lança-se mão, assim, mais 
uma vez, de subterfúgios de 
diferentes naturezas e formas 
com a finalidade de, mistu-
rando fatos que não se comu-
nicam, criar versões mani-
festamente incorretas com a 
finalidade central de inventar 
um ilícito para ser atribuído a 
Lula”, argumenta a defesa.

Os advogados ainda cri-
ticaram a divulgação do laudo 
no mesmo dia em que eles en-
viaram uma petição ao Comitê 
de Direitos Humanos da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) afirmando que o ex-pre-
sidente é vítima de violação de 
direitos humanos em razão das 
ações da Operação Lava Jato.

O relatório foi anexado 
nessa quinta-feira ao proces-
so que está sob a relatoria do 
juiz federal Sérgio Moro, na 

13ª Vara Federal em Curitiba, 
e apura a suspeita de que as 
obras no sítio tenham sido pa-
gas pela construtora OAS, que 
é investigada na operação. A 
ação não está em segredo de 
Justiça.

Reformas
Segundo o laudo, as re-

formas começaram após a 
compra da propriedade pelos 
empresários Fernando Bittar 
e Jonas Suassuna, quando “fo-
ram elaborados os primeiros 
desenhos arquitetônicos para 
acomodar as necessidades da 
família do ex-presidente”. De 
acordo com a PF, a execução 
das obras foi coordenada por 
um arquiteto da OAS, “com co-
nhecimento do presidente da 
OAS, Léo Pinheiro”.

No laudo, os peritos citam 
as obras que foram executadas, 
entre as quais, a de uma cozi-
nha avaliada em R$ 252 mil. A 
estimativa é que tenham sido 
gastos R$ 1,7 milhão, soman-
do a compra do sítio (R$ 1,1 
milhão) e a reforma (R$ 544,8 
mil).

“Os peritos apontam 
para evidências substanciais 
de que a Cozinha Gourmet 
foi reformada e instalada en-
tre o período aproximado de 
março a junho de 2014, tendo 
sido acompanhada por arqui-
teto da OAS, sob comando de 
Léo Pinheiro [ex-presidente 
da empreiteira] e, segundo 
consta nas comunicações do 
arquiteto da Construtora, com 
orientação do ex-presidente 
Lula e sua esposa”, informa 
trecho do laudo.

Ex-presidente contesta laudo

A Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), manifestou, por 
meio de nota, repúdio à petição 
apresentada pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). 
nessa quinta-feira, o ex-presiden-
te apresentou o documento ao 
Comitê de Direitos Humanos da 
organização.

Na petição, Lula afirma ser ví-
tima de violação de direitos huma-
nos em razão das ações da Opera-
ção Lava Jato e se diz perseguido 
pelo juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pela operação na primei-
ra instância. No texto, Moro é acu-
sado também de abuso de poder.

“A Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) manifesta 
repúdio à petição encaminhada 
pelo ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva ao Comitê 
de Direitos Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) na 
qual denuncia o juiz Sérgio Moro e 
os procuradores da República que 
atuam na Operação Lava Jato por 
‘falta de imparcialidade’ e ‘abuso 
de poder’”, diz a nota da AMB, 
publicada no site da associação.

Para a associação, a entidade 
internacional não “deve ser uti-
lizada para constranger o anda-
mento de quaisquer investigações 
em curso no País e, principalmen-
te, aquelas que têm como priori-
dade o combate à corrupção”.

A nota diz ainda que o País 
tem órgãos de controle, tanto 
interno quanto externo, que 
acompanham o trabalho dos 
magistrados e que não se deve 
admitir o uso de outros meios 

para “tentar inibir o trabalho” 
de agentes públicos.

Segundo a instituição, há uma 
preocupação com o que chamou 
de “manobras” para intimidar o 
trabalho realizado pelos magistra-
dos. “A AMB reitera sua preocupa-
ção, externada em diversas oportu-
nidades, frente às manobras para 
intimidar a atividade desempenha-
da pelos juízes brasileiros. O juiz 
Sérgio Moro é exemplo e tem sido 
alvo recorrente de grande pressão 
por sua importante atuação na 
Operação Lava Jato”, diz o texto.

“Para a AMB, o texto é uma 
clara tentativa de amordaçar a 
magistratura brasileira. Nas en-
trelinhas, o projeto prevê uma 
série de penalidades para tentar 
paralisar juízes e juízas, além de 
procuradores e policias, por de-
sempenharem o seu ofício como 
determina a legislação. Tal texto, 
se já estivesse consolidado em lei, 
jamais tornaria possível uma ope-
ração investigativa como a Lava 
Jato”. No texto, a AMB diz ain-
da que a sociedade precisa estar 
atenta para que o projeto não 
avance no Congresso.

lula
A defesa do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva divulgou 
na tarde de ontem nota rebaten-
do a manifestação de repúdio dos 
magistrados. A nota divulgada 
pela defesa de Lula é assinada pe-
los advogados Roberto Teixeira e 
Cristiano Zanin Martins. O texto 
diz que medidas previstas em lei 
ou em tratado internacional “para 
a defesa das garantias fundamen-

tais” não devem ser entendidas 
como forma de constrangimento 
ao andamento de qualquer inves-
tigação. “O Poder do Estado não 
é ilimitado e as medidas legais 
servem justamente para impe-
dir ações arbitrárias ou ilegais de 
agentes estatais contra qualquer 
cidadão”, diz a nota.

Os advogados defendem ain-
da que o Brasil incorporou o Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos ado-
tado pela ONU. “Em 2009, o País 
aderiu ao Protocolo Facultativo 
desse mesmo Pacto (Decreto Le-
gislativo no. 311), o qual permitiu 
que qualquer cidadão brasileiro 
que seja vítima de violação das 
garantais fundamentais previstas 
nesse pacto possa fazer um comu-
nicado ao Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, nas condições 
ali previstas”, diz a nota.

O texto traz ainda que o com-
bate à corrupção é fundamental, 
mas que para que seja legítimo é 
preciso observar o “devido pro-
cesso legal e das garantias fun-
damentais” e critica medidas que 
foram tomadas por Moro. “Vio-
lam os direitos fundamentais, sem 
qualquer sombra de dúvida, a pri-
vação da liberdade sem previsão 
legal, a divulgação de conversas 
interceptadas e o monitoramento 
de advogados, para bisbilhotar es-
tratégia defesa, além do fato de o 
juiz assumir o papel de acusador”, 
diz o texto.

A defesa diz que  a petição 
entregue à ONU deveria ser vista 
“como meio de defesa das garan-
tias fundamentais”, e não como 
um motivo de repúdio.

Magistrados repudiam petição na ONU

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil
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Saúde lança ação para informar sobre 
aids aos usuários de aplicativo gay
O objetivo é promover, 
ações no período dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos
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Geral

Nos últimos artigos que tenho publicado 
falei amiúde da produção de bens altamente 
transacionáveis sem, contudo dar-lhe uma 
definição mais categórica. Precisamente uma 
definição que alcance o sentido relacional entre o 
verdadeiro sentido da expressão “bens altamente 
transacionáveis” e a sua relação com a história 
econômica da Paraíba.

Vamos começar pelo conceito de bens 
transacionáveis. Estes são bens suscetíveis de 
transação nos mercados externos. Se a importância 
for maior e a demanda também, então se fala de 
bens procurados nos mercados internacionais. 
Qualquer economia que manifeste o interesse de ser 
competitiva terá inexoravelmente que se preocupar 
em produzir bens que possam ser ofertados no 
mercado e que cause nos consumidores (internos 
e externos) uma predisposição de adquiri-los em 
escala considerável.

Vejamos, a recente crise europeia tem se 
alastrado na periferia e em estados que fizeram 
a opção pela produção de bens que interessa ao 
mercado de consumo interno e aos especuladores 
de plantão. Irlanda, Grécia, Espanha e Portugal são 
pródigos na produção de tais bens em recentes anos. 
Especificamente, quando da interação de Portugal 
à Zona Euro, nos finais dos anos oitenta, este País 
passou a receber grandes somas em dinheiro da 
União Europeia sob forma de transferências ou 
fundos para investimentos.

Tais somas monetárias foram aplicadas em 
boas estradas, financiamentos para construção da 
casa própria. O mercado imobiliário foi a grande 
opção de investimento por parte dos agentes 
econômicos portugueses. Mas, veio a crise de 2008 
e Portugal foi a nocaute outra vez. Isso é apenas 
um exemplo para se explicar que produzir bens 
altamente transacionáveis é uma condição para 
que as economias de mercado se sobressaiam a 
contento.

Países menos acreditados da Zona Euro, a 
exemplo da República Tcheca, fizeram a opção 
por oferecer benefícios fiscais à indústria de 
ponta utilizando-se da sistemática de incentivos 
de contrapartidas em P & D (Pesquisa & 
Desenvolvimento). A indústria automobilística do 
referido passou a ser competitiva.

A Índia tem desenvolvido a sua economia 
procurando se desvencilhar da dependência 
histórica de movê-la à base das exportações de 
commodities. Infelizmente não é este o exemplo do 
Brasil, que vem perdendo espaço dentro dos BRICs 
por continuar fortalecendo a sua economia com base 
fincadas nas exportações de soja e do aço.

Trazendo o assunto para o nosso caso, a Paraíba 
não pode fazer a opção brasileira e se tornar uma 
grande exportadora de commodities, porque não 
as tem para tal intento. Por várias questões já do 
conhecimento de todos a nossa produção de açúcar 
e álcool perde competitividade para Pernambuco 
e o Oeste paulista. A nossa produção de extração 
mineral tem pouco apoio para se desenvolver no 
momento.

O processo de desindustrialização da economia 
paraibana vem se arrastando há três décadas. 
Quando se era a quarta economia do Nordeste, 
tínhamos mais fábricas e hoje não mais. Nossa 
economia tomou rumos diferentes, os poucos 
agentes econômicos que aqui investem têm optado 
pela financeirização. Até se pode dizer que mais de 
30% da massa salarial e das aposentadorias estão 
comprometidas com os empréstimos consignados 
dos bancos e das agências financeiras.

O governo tem feito a sua parte, mas falta 
o apoio dos agentes políticos e dos agentes 
econômicos quanto a se pensar um novo modelo de 
desenvolvimento para a Paraíba.

Modelo industrial e 
desenvolvimento 

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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O Ministério da Saúde 
lançou ontem o projeto Close 
Certo, uma ação de educação 
sexual junto aos usuários do 
aplicativo de relacionamen-
to Hornet. O objetivo é pro-
mover, no período dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016, ações online com in-
formações sobre prevenção, 
teste e tratamento junto aos 
jovens homossexuais, um 
dos grupos vulneráveis à epi-
demia de HIV/Aids e outras 
infecções sexualmente trans-
missíveis no Brasil.

A ação no Hornet, que 
tem mais de 1 milhão de 
usuários no Brasil, será rea-
lizada entre 1º de agosto 
e 18 de setembro, em uma 
parceria do Ministério da 
Saúde com o Programa Con-
junto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids) e 
a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). 
Para divulgar o projeto, o 
aplicativo vai enviar quatro 
mensagens inbox a todos os 
usuários informando sobre 
a ação e com conteúdo do 
Ministério da Saúde.

Na iniciativa, 18 jovens 
promotores de saúde, sen-
do três tutores e 15 colabo-
radores, que participam do 
Hornet, terão seus perfis si-
nalizados com um laço azul, 
que indicará aos usuários do 
aplicativo que eles são volun-
tários participantes do Close 
Certo. Eles vão tirar dúvidas 
e compartilhar informações 
sobre prevenção e o trata-
mento do HIV/Aids e outras 
infecções sexualmente trans-
missíveis.

“A gente reforça a im-
portância dessa iniciativa 

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil 

FOTO: Reprodução/Internet

A  diretora do departamento do  DST, Aids e Hepatites Virais, Adele Benzaken, e Alexandre Santos

pela necessidade de ter uma 
abordagem criativa e ino-
vadora em relação a uma 
população jovem que nós 
sabemos que no mundo hoje 
é uma população mais vulne-
rável ao HIV”, disse o secre-
tário de Vigilância em Saúde 
substituto, Alexandre Santos.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, 827 mil pes-
soas vivem com o HIV/Aids 
no País, e a média de mortes 
por Aids nos últimos cinco 
anos alcança 12 mil.

“O projeto Close Cer-
to é uma forma alternativa 
de trabalhar um de nossos 
desafios, que são as popula-
ções mais vulneráveis, como 
jovens gays e homens que fa-
zem sexo com homens. Fazer 
essa interação por meio de 
mídia online possibilita um 
diálogo direto e aberto com 
este público”, afirmou a di-
retora do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais, 
da Secretaria de Vigilância 
em Saúde, Adele Benzaken.

Para a diretora do 
Unaids no Brasil, Georgia-
na Grillard, há necessidade 
de reforçar a prevenção da 

doença no mundo. “Mais 
de 78 milhões de pessoas 
foram infectadas desde o 
início da epidemia, e 35 
milhões morreram devido 
à Aids. Na resposta global, 
tivemos muitos resultados 
positivos. Hoje temos mais 
de 17 milhões de pessoas 
em tratamento. No entanto, 
o mundo estagnou em rela-
ção à prevenção do HIV. Nos 
últimos cinco anos, vemos 
que a prevenção do HIV em 
adultos está no mesmo nível. 
São 2 milhões de novas infec-
ções por ano em nível global”.

Aids em jovens
Segundo o Ministério 

da Saúde, nos últimos 10 
anos, a epidemia de Aids 
tem avançado no público jo-
vem. No Brasil, em 2004, a 
taxa de detecção na faixa de 
15 a 24 anos foi de 9,5 casos 
por 100 mil habitantes, com 
3.419 casos notificados. Em 
2014, foram 4.669 casos 
notificados, o que represen-
ta taxa de detecção de 13,4 
casos por 100 mil habitan-
tes. Houve um crescimento 
de 41% na taxa de detecção 

em 11 anos. Na população 
geral, a taxa de detecção em 
2014 é de 19,7 casos a cada 
100 mil habitantes.

Adele Benzaken atribuiu 
esse aumento a alguns fato-
res. “Os jovens não viram o 
início da epidemia. Temos 
30 anos de epidemia, e es-
ses jovens que hoje estão se 
infectando, na faixa de 15 a 
24 anos, não viram o que as 
pessoas mais velhas presen-
ciaram, que era a morte de 
amigos, de cantores, de per-
sonagens importantes da-
quela época. 

O tratamento e a evo-
lução dessa terapia fizeram 
com que a Aids não tivesse 
mais aquele aspecto que ti-
nha no início. No começo, o 
resultado positivo [para a 
doença] era dizer que a pes-
soa iria morrer. Hoje dize-
mos que a Aids é uma doença 
crônica e que será preciso 
tomar um comprimido pelo 
resto da vida. Isso faz com 
que as pessoas minimizem o 
temor da doença”, afirmou a 
diretora do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais.

O lutador de jiu-jitsu, o 
neozelandês Jason Lee, que 
acusou policiais militares de 
sequestro e extorsão, na Bai-
xada Fluminense, deixou o 
Brasil. Ele sentiu-se ameaça-
do depois de ter relatado que 
policiais apareceram de sur-
presa em sua casa, na última 
segunda-feira (25).

Segundo o relato de Lee 
nas redes sociais, ele não 
deixou os policiais entrarem 
na casa e entrou em contato 
imediatamente com a Polí-
cia Civil e com a Embaixada 
da Nova Zelândia. “A Polícia 
Civil tinha me garantido que, 
se eu desse um depoimento 
[sobre o caso do sequestro], 
a Polícia Militar não teria 
acesso às minhas informa-
ções pessoais”, escreveu Ja-
son Lee numa rede social.

Ontem, o lutador escre-
veu que tinha chegado em 
segurança em Toronto, no 
Canadá, na companhia da 
namorada, a jornalista neo-
zelandesa Laura McQuillan.

Lee morava há dez meses 
no Rio de Janeiro, com o obje-
tivo de aprimorar suas técnicas 
de jiu-jitsu. No último dia 23, 
segundo o lutador, ele foi abor-
dado por policiais militares, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, quando retornava 
de uma competição em Resen-
de, no sul fluminense.

Ainda de acordo com 
Lee, os policiais o forçaram 
a entrar numa viatura, sob a 
ameaça de prisão, e o obri-
garam a retirar dinheiro em 
um caixa eletrônico. Dois po-
liciais militares do Batalhão 
de Policiamento em Vias Es-
peciais (BPVE) foram presos 
administrativamente pela 
Polícia Militar na noite de se-
gunda-feira (25), e estão na 
unidade prisional de Niterói.

De acordo com a Polícia 
Militar, os policiais que fo-
ram à casa de Jason Lee eram 
da Corregedoria da PM e 
queriam tomar o depoimen-
to dele sobre o sequestro e 
a extorsão. A Corregedoria 
instaurou um procedimento 
para apurar o envolvimento 
dos policiais no caso.

Sentindo-se ameaçado, 
lutador deixou o Brasil 

ATLETA NEOZELANDÊS

As doenças cardio-
vasculares representam 
30% das causas de mor-
te entre mulheres com 
mais de 40 anos, mais 
que as mortes por câncer 
ginecológico. Em todo o 
mundo, as cardiopatias 
matam por dia 23 mil 
mulheres, e por ano 8,5 
milhões. Diante disso, a 
Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM) 
lançou ontem, na capi-
tal paulista, a campanha 
Mulher Coração, para 
alertar e orientar as bra-
sileiras sobre a prevenção 
e o diagnóstico precoce.

O presidente da 
SBCM, Antonio Carlos 
Lopes, ressaltou que en-
tre os fatores de risco 
estão o uso de pílulas 
anticoncepcionais (que 
podem aumentar as 
chances de trombose), 
má alimentação, falta 
de atividade física regu-
lar e o hábito de fumar. 

Além disso, mulheres 
com diabetes, hiperten-
são e alteração nas taxas 
de colesterol têm maior 
predisposição para de-
senvolver cardiopatias. 
A chegada da menopau-
sa e as terapias de repo-
sição hormonal também 
são fatores que aumen-
tam os riscos.

“Esta campanha 
é muito importante e 
visa esclarecer a popu-
lação sobre os proble-
mas que atingem o co-
ração da mulher e que 
durante muito tempo 
passaram despercebi-
dos. Essas doenças au-
mentaram a incidência 
em decorrência de que 
hoje a mulher é uma 
profissional, trabalha 
sob pressão, tem sua fa-
mília para cuidar, muitas 
vezes passa necessidade 
problemas familiares, fu-
mam, usam pílula, além 
do fator genético”, listou.

Campanha alerta para 
risco nas mulheres

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil 
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Papa visita campos de extermínio na 
Polônia e pede perdão por crueldade 

O papa Francisco rea-
lizou ontem uma das visi-
tas mais esperadas de sua 
viagem à Polônia: a ida 
aos campos de concen-
tração nazista de Ausch-
witz e Birkenau, símbo-
los de horror da Segunda 
Guerra Mundial e palco 
da morte de milhões de 
judeus.

Em espanhol, o líder 
católico escreveu uma 
mensagem no “Livro de 
Honra” às vítimas. “Se-
nhor, tende piedade do 
teu povo! Senhor, perdoa 
tanta crueldade”, escreveu 
o Pontífice, de acordo com 
informações do Museu 
Memorial de Auschwitz.

A viagem, feita em 
grande parte a pé pelo 
sucessor de Bento XVI, 
foi realizada em silêncio. 
Francisco orou sozinho 
por diversas vezes e pa-
rou por alguns minutos 
perante o Bloco 11 de 
Auschwitz, considerado o 
“Bloco da Morte” dos ju-
deus presos pelos nazis-
tas. No local, há também 
a cela do mártir francis-

cano Maximiliano Kolbe, 
que trocou sua vida para 
que os militares de Adolf 
Hitler poupassem uma fa-
mília de judeus.

O papa ainda encon-
trou um grupo de sobre-
viventes do Holocausto, 
em momento repleto de 
emoção, com troca de 
abraços e de algumas pa-
lavras. Um dos sobrevi-
ventes deu de presente 
para Jorge Mario Bergo-
glio uma pequena vela, 
que o argentino acendeu 
em frente ao chamado 
“muro do fuzilamento”.

Assim que terminou 
a visita em Auschwitz, 
o papa foi ao campo de 
Birkenau, onde voltou a 
rezar em silêncio diante 
das lápides que lembram 
as vítimas do Holocausto 
de todas as nações.

Após a visita ao lo-
cal, Bergoglio voltou para 
Cracóvia onde fará uma 
visita a um hospital pe-
diátrico e depois cele-
brará a procissão da Via 
Crucis com os jovens da 
Jornada Mundial da Ju-
ventude. Francisco é o 
terceiro líder da Igreja 
Católica a visitar o local. 
Antes dele, o papa João 
Paulo II e Bento XVI fize-
ram viagens ao país como 
líderes da entidade.
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Da Agência Ansa

Francisco escreveu uma 
mensagem no “Livro 
de Honra” às vítimas

Coalizão erra 
o alvo e mata 
28 civis em 
aldeia da Síria
Da Agência Estado 

Beirute (AE) - A coalizão 
liderada pelos EUA, que pre-
tendia atacar militantes do 
Estado Islâmico, atingiu a al-
deia de al-Ghandour ao nor-
te da Síria na noite de quin-
ta-feira e matou ao menos 28 
civis, incluindo sete crianças, 
disse o Observatório Sírio de 
Direitos Humanos. 

O chefe do Observatório, 
Rami Adurrahman, disse que 
algumas das pessoas mortas 
ainda não foram identifi-
cadas e não sabem se per-
tencem ao Estado Islâmico. 
Al-Ghandour fica a 24 quilô-
metros a noroeste da cidade 
de Manbij, uma região impor-
tante do grupo extremista e 
uma rota de abastecimento 
para a cidade de Raqqa. 

 A coalizão internacio-
nal não quis comentar sobre 
os números de mortes rela-
tado pelo Observatório. Os 
atentados ocorreram uma 
semana após ataques aére-
os, também responsabilizado 
por ativistas sírios de serem 
aeronaves dos EUA, terem 
matado ao menos 56 civis em 
território em poder do Esta-
do Islâmico no norte da Síria.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil 

Hillary Clinton foi oficialmente no-
meada como candidata do Partido De-
mocrata na disputa à presidência dos Es-
tados Unidos. O ato em que ela aceitou 
a nomeação ocorreu na noite de quin-
ta-feira (28), no encerramento da con-
venção do partido. Hillary disse que sua 
prioridade será a geração de empregos, 
mas não excluiu uma referência ao seu 
rival na disputa, o republicano Donald 
Trump.

“Não vamos construir um muro, 
mas sim construir uma economia em 
que cada pessoa que queira um empre-
go possa tê-lo”, disse, em uma referên-
cia direta ao muro que Trump propôs 
construir na fronteira com o México.

Hillary fez história ao ser a primei-
ra mulher a ser escolhida candidata 
presidencial por um dos grandes par-
tidos. Venceu as eleições primárias nas 
disputas entre os outros pré-candida-
tos, entre eles o senador Bernie San-
ders, que atraiu o voto progressista e 

jovem do partido e no final se uniu à 
sua campanha.

A candidata também falou contra o 
discurso de Trump sobre segurança, que 
ela considera separatista. “Escutamos 
Trump dizer na semana passada que 
quer nos separar do resto do mundo e 
entre nós mesmos. Ele quer que tenha-
mos medo do futuro e que tenhamos 
medo uns dos outros”.

O discurso de hoje – focado na ge-
ração de empregos e salários mais altos 
- tem aspectos da linha defendida por 
Sanders, que dizia que é injustificável 
que os norte-americanos tenham tido 
queda no poder de compra e salários 
em queda.

Rejeição
Hillary terá três meses de campa-

nha, com comícios, debates regionais 
televisivos e três grandes debates tele-
visivos nacionais com Trump. De perfis 
e ideias políticas antagônicas, os dois, 
entretanto, se aproximam no critério re-
jeição do eleitorado. Ambos têm índices 
de reprovação superiores aos 40%.

Hillary promete gerar empregos ao
ser indicada candidata democrata 

ELEIÇÕES AMERICANAS

O Observatório 
Sírio de Direitos 
Humanos disse 
que há sete 
crianças entre
os mortosHillary Clinton fez história ao ser a primeira mulher escolhida candidata presidencial

FOTO: Mazur-catholicnews.org.uk.j

Eliane Gonçalves
Repórter da EBC 

A pesquisadora brasi-
leira, Moara Crivelente, foi 
impedida de entrar em Israel 
no último domingo (24). De 
acordo com autoridades is-
raelenses, ela está proibida 
de ingressar no país pelos 
próximos 10 anos.

Moara faz doutorado na 
Universidade de Coimbra, em 
Portugal. Ela chegou a Tel Aviv, 
capital de Israel, à meia-noite 
de domingo, e ficaria na ci-
dade apenas de passagem. 
Seu destino era a cidade de 
Ramallah, na Palestina, que 
está ocupada, onde ficaria 
por cerca de 20 dias para 
iniciar uma pesquisa. No en-
tanto, a pesquisadora rela-
tou à Agência Brasil que, no 
aeroporto, foi informada por 
agentes de segurança israe-
lense que seria deportada.

“Logo no início, uma du-
pla do serviço de segurança 
me informou que eles já ha-
viam decidido que eu seria 
deportada. Que eles sabiam 
que eu havia, em visitas an-
teriores à Palestina, partici-
pado de protestos contra a 
ocupação. Os soldados ha-
viam tirado fotos dos protes-
tos e haviam me identificado. 
Disseram que isso era muito, 
muito grave”, conta Moara.

Moara se mudou este 
ano para Portugal e integra 
o Centro Brasileiro de Soli-
dariedade aos Povos e Luta 
pela Paz (Cebrapaz), organi-
zação civil contrária à ocupa-
ção da Palestina por Israel. 
Ela contou à reportagem que 
já esteve em protestos contra 
a ocupação para escrever so-
bre essas manifestações.

A pesquisadora disse 
que no aeroporto foi sub-
metida a revistas e interro-
gatórios e que o serviço de 
imigração de Israel chegou 
a propor uma negociação: 
“Disseram que, se eu coo-
perasse, eles repensariam a 
decisão. A cooperação signi-
ficava passar contatos de pa-
lestinos, informações sobre 
cada lugar em que eu estive 
na Palestina e a senha do 
meu celular. Eu imagino que 
para tentar pegar contatos 
de palestinos. Eu me recusei 
e disseram que só me resta-
va esperar”. Moara esteve na 
Palestina em ocasiões ante-
riores para pesquisar sobre a 
cobertura da mídia da ques-
tão palestina.

Depois de sair do ae-
roporto, a brasileira foi en-
caminhada para um centro 
de detenção de imigração. 
“Fiquei trancada em um 
quarto com cinco beliches e 
um banheiro. Eles traziam 
comida e nos deixaram sair 
até o pátio por 10 minutos. 
Enquanto estive lá, eles nos 
deixaram sair duas vezes”, 
descreveu. Nesse lugar, ela 
conheceu uma australiana 
que estava sendo deportada 
sob a mesma alegação. “Isso 
acontece sistematicamen-
te com vários ativistas que 
demonstram solidariedade 
à Palestina. O fato de serem 
ativistas de inúmeros países 
merecia um pedido de es-
clarecimento por parte dos 
governos desses países. O 
fato de uma pessoa protestar 
não deveria ser uma questão 
de ameaça”, disse a pesqui-
sadora. “Além de frustrante, 
a situação inteira foi muito 
tensa”, acrescentou.

Brasileira é impedida 
de entrar em Israel

pOR 10 ANOS

O papa Francisco caminha em silêncio pelos campos de concentração Auschwitz e Birkenau, onde foram exterminados milhões de judeus

FOTO: Mark J. Terrill/Associated Press/Estadão Conteúdo
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IFPB faz nova chamada 
para o Sisu e oferece 
250 vagas

CABRUÊRA
17

FotoS: Divulgação

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

Lucas Silva
Especial para A União

Após passar por diver-
sos países como Alemanha, 
Dinamarca, França, Holan-
da, Bélgica, Inglaterra, Áfri-
ca do Sul, Suíça, Portugal, 
Estados Unidos, a banda 
paraibana Cabruêra da iní-
cio, mais uma vez, a turnê 
internacional intitulada 
dessa vez de “Cabruêra 
Summer Tour 2016”. Com 
malas prontas e embarque 
pronto para hoje, os inte-
grantes da banda passaram 
por dois continentes com 
apresentações marcadas 
em festivais na Inglaterra 
e Estados Unidos, além de 
uma gravação num estúdio 
da Colômbia, entre os me-
ses de julho e agosto. 

Dando início a viagem 
dos rapazes, a turnê come-
ça pela Inglaterra onde os 
paraibanos integram a pro-
gramação de um dos maio-
res festivais de World Music 
do mundo. A apresentação 
marcada para acontecer no 
Reino Unido será realizada 
amanhã no Charlton Park.

Para quem reside no 
Brasil e não conhece o fes-
tival, o World of Music Arts 
and Dance  (WOMAD), é 
um evento idealizado pelo 
músico Peter Gabriel (Gê-
nesis). Não sendo exclusivo 
do Reino Unido, o festival 
acontece em várias partes 
do mundo, com edições na 
Inglaterra, Chile, Nova Ze-
lândia, Espanha e Ilhas Ca-
nárias. 

Quem puder compare-
cer a essa nova edição verá 
que, estão escalados nomes 
como Asian Dub Founda-
tion, Hindi Zahra, George 
Clinton Parliament Funka-
delic e Anoushka Shankar. 
Esta será a segunda vez que 
a Cabruêra se apresenta no 
WOMAD. Em 2007 a banda 
esteve presente em uma 
edição que aconteceu na 

Ilha da Sicília na Itália, di-
vidindo a programação com 
nomes como Robert Plant e 
Gilberto Gil. “Os shows no 
exterior ainda fazem par-
te da divulgação do álbum 
duplo lançado pela Tumi 
Music da Inglaterra. Intitu-
lado ‘Colors of Brazil’, o dis-
co recebeu ótimas resenhas 
na mídia internacional com 
destaque para a revista Son-
gliners da Inglaterra que 
deu 4 estrelas, colocando a 
banda no ranking chamado 
Top of the World”, destacou 
o vocalista da banda Arthur 
Pessoa. 

Da Inglaterra a Cabruê-
ra embarca para Nova Ior-
que onde participa do Bra-
sil Summerfest com show 
no Central Park. O festival 
integra a programação de 
verão que acontece no Sum-
mer Stage, famoso palco a 
céu aberto em pleno verão 
nova-iorquino. A Cabruê-
ra dividirá o palco com os 
goianos da Boogarins e os 
cariocas do Monobloco.

O Brasil Summerfest 
acontece há cinco anos 
como parte da programação 
do Festival Summer Stage, 
que foi fundado em 1986 
e apresenta performances 
de artistas americanos e 
do mundo todo, com dança, 
poesia e música eletrônica. 
Depois dos Estados Unidos, 
a Cabruêra ainda pousa em 
Bogotá, capital da Colôm-
bia, para uma sessão sono-
ra no Polen Stúdio, antes de 
regressar ao Brasil.

Arthur disse  ainda em 
entrevista que, já fazem 16 
anos que a banda está fa-
zendo turnê fora do País. 
“Além dos álbuns lançados 
com gravadoras internacio-
nais, o trabalho que estamos 
desenvolvendo ao longo 
da nossa carreira da conti-
nuidade a esses eventos e 
consequentemente vai nos 
levando para novos lugares”, 
completou o vocalista.  

Banda faz shows na Inglaterra e nos EUA e grava na Colômbia

No ano passado, o gru-
po ganhou dois prêmios da 
Academy Awards de Los 
Angeles para melhor mú-
sica é melhor vídeo clipe. 
Ainda em 2015, esteve na 
África para shows em Mo-
çambique e África do Sul. 
Também passou pelos Esta-
dos Unidos, onde tocou em 
Nova York e Washington. 
Apesar de toda a trajetória 
internacional, a banda não 
nega as raízes nordestinas 
e preparou um set especial 
com várias homenagens aos 
clássicos do forró. 

“Estamos muito felizes 
pela viagem e empolgados 
por passar em festivais tão 
importantes e grandes lá 
fora”, concluiu o músico.

Grupo já fez turnê em diversos países da Europa e participa de um dos maiores festivais de World Music do mundo, na Inglaterra

Cabruêra ganhou  dois prêmios da Academy Award de Los Angeles, como melhor música e vídeoclipe

chei transgressor, no melhor dos 
sentidos da estética, o vídeo dis-
ponibilizado no You Tube com a 
versão musical de “Versos ínti-
mos”, interpretada e arranjada por 

Gustavo Magno. 
         A composição é em coautoria com o 
colunista que “vos fala”. 

O final do clipe  é “impactante”, como 
hoje costuma-se afirmar por aí com várias 
coisas. É a fusão da imagem de Vant Vaz, da 
Tribo Etnos, em passos de “street dance”, 
com a foto de Augusto dos Anjos na Rua do 
Ouvidor, no Rio de Janeiro.
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Em abril passado foram completados 
os 132 anos do nascimento do poeta do 
“Eu” e soube que o Memorial Augusto dos 
Anjos, em Sapé, fez uma boa programação 
para a data. 

Como não sou agente direto ou 
indireto dos poderes oficiais da cultura 
- tanto no Estado, como no Município ou 
na Prefeitura de Sapé -, a única homena-
gem que posso fazer a Augusto dos Anjos, 
quase quatro meses depois daquela data, 
é publicar nesta coluna um poema con-
cluído por mim em dezembro de 2008, 
feito a partir do genial “Monólogo de uma 

Não mais a sombra, mas tratando da luz
sombra”.

É como uma espécie de contraponto 
filosófico, por boa compreensão do autor do 
“Eu”. Tanto que seu título é “Monólogo de 
uma luz em curta-metragem”. Transcrevo-o 
em meu livro “Nós - An insight”, cujo lança-
mento foi em fevereiro de 2011 na Academia 
Paraibana de Letras.
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“Sou uma luz vida de outros planetas
na hiperexplosão de solitários cometas,

pulsando nos espelhos de parados corações.
Com um pouco de sombra e sangue humano,

me faço divina estátua do cotidiano
para estancar o exército fiel das emoções.

A simbiose dos amores é o que excita.
vampiro exposto, frente a Vênus não hesita

ser metafísico como o beijo de Jesus.
A solidariedade objetiva irrompe e prende
todo o gozo derramado e que não entende

os papiros eletrônicos deletando o fim da luz.

Caiam dos céus os últimos deuses acorrentados,
se manifestem como se fossem poemas dilacerados
e que os anjos exterminem a derradeira ilusão.
Atesto desta maneira a multidões bem novas

que o homem não ficará no pó de velhas provas
e a ciência nunca será uma nova religião”.

A
Faço parte de uma 

geração que cresceu 
com a Nouvelle Vague e 
o Cinema Novo. Cresceu 
com Beatles, canções 
de protesto, Tropicá-
lia e Woodstock. Viu 
Leonel Brizola ir para o 
exílio e, 25 anos depois, 
ser candidato à presi-
dência da República, 
perdendo para Lula 
o segundo lugar no 
segundo turno contra 
Collor. Viu as mortes de 
Jango e Juscelino, para 
não falar de mais re-
centes, de Janis Joplin a 
Zé Rodrix e, neste ano, 
Hector Babenco.

Acho melhor dei-
xar de lado um pouco 
as mortes, pois são 
muitas; mesmo sem es-
quecer nada, “melhor 
não olhar pra trás”, 
como na versão que 
Gilberto Gil fez para 
“No woman no cry”, de 
Bob Marley.

Não ando meio 
desligado e estou mes-
mo ocupando alguns 
espaços de certas 
preocupações pessoais 
com os destinos de 

alguns que fazem parte 
da minha geração; tra-
tam-se de intelectuais, 
professores universitá-
rios, políticos, admi-
nistradores ou artistas 
que não desejam a 
interdependência. Mas, 
por que? Será que vale 
a pena mesmo dizer 
que antes era melhor e 
agora pouca coisa pres-
ta? Perdemos a capaci-
dade da alquimia? É a 
primeira vez que temos 
pepinos e abacaxis nas 
mãos? Não já passamos 
por coisas bastante 
piores? Ou queremos 
ser - com todos os 
respeitos e saudáveis 
saudades de Torquato 
Neto - torquatos do 
século 21? Desesperar, 
jamais. Suicídios, tam-
bém nunca.

Seremos ainda 
mais competentes e 
generosos para com 
as próximas gerações 
se compreendermos a 
nossa interdependên-
cia para o futuro da 
mesma maneira que 
estamos conseguindo 
nos livrar do passado.

Às próximas gerações

Fernando Diz escreveu: “Sem pre-
cedentes, Augusto dos Anjos é uma 
metralhadora de poemas decassíla-
bos, rimados e metrificados. Singu-
lar pela sua complexidade, seus po-
emas ‘científicos’ são  carregados de 
ironia, determinismo e filosofia. Este 
paraibano marca seu leitor, seja por 
aproximação ou por afastamento”.
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IFPB oferta 250 vagas para o Sisu  
NovA chAmAdA dE cANdidAtos

Pré-matrícula para cursos 
superior e técnico será feita 
nos dias 2 e 4 de agosto
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tv Brasil vence 
o Prêmio tal

centro facilita acesso 
de aluno baixa renda

Gilberto Gil volta 
a ser internado 

moradores tentam 
salvar seringueira 

Justin recusa show 
em evento de trump

deficiente auditivo 
tem novo serviço

O programa Caminhos da 
Reportagem, da TV Brasil, venceu 
o Prêmio TAL na categoria Melhor 
Programa Jornalístico.  Uma guer-
ra sem herói, programa vencedor, 
mostra o problema da segurança 
pública no Brasil ao percorrer os 
locais de grandes chacinas no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Pará. As 
estatuetas La doncella de barro, 
foram entregues na noite de on-
tem (28) no Teatro Solis, em Mon-
tevidéu. O Prêmio TAL é promovido 
pela Televisión de América Latina e 
DOCMontevideo.

O centro de orientação Edu-
cationUSA, órgão oficial do governo 
norte-americano, oferece anualmen-
te recursos para auxiliar alunos bra-
sileiros de baixa renda interessados 
em estudar nos Estados Unidos. O 
programa “Oportunidades Acadê-
micas” (“Opportunity Funds”) arca 
com as despesas do processo de 
admissão, acompanha e orienta o es-
tudante para que ele tenha maiores 
chances de concorrer a uma bolsa de 
uma universidade norte-americana.

São Paulo, 29 (AE) - O cantor 
e compositor baiano Gilberto Gil foi 
novamente internado no Hospital 
Sírio-Libanês, no centro de São 
Paulo, na manhã dessa sexta-fei-
ra, 29. Segundo sua assessoria de 
imprensa, ele tem insuficiência re-
nal e a internação será feita men-
salmente para o tratamento con-
tínuo. Em maio, Gil agradeceu aos 
fãs em sua página no Instagram.

Os moradores do Jardim Amé-
rica, na zona oeste da cidade de São 
Paulo, estão mobilizados para evitar 
que uma Seringueira com mais de cem 
anos seja cortada. À árvore localizada 
em um imóvel, da Rua Estados Unidos, 
tem à altura de um prédio de 6 andares 
e serve de abrigo para várias espécies 
de pássaros. Um comunicado d empre-
sa Eco Forest revela que a remoção está 
programada para ocorrer ainda hoje.

Justin Bieber disse não a um 
convite para cantar na Convenção 
Nacional do partido Republicano, 
realizada na última semana. Os or-
ganizadores do evento ofereceram 
um cachê de US$ 5 milhões (R$ 16 
milhões) ao cantor. Segundo o site 
TMZ, quem o aconselhou a recusar 
a oferta foi o jogador de basquete e 
seu amigo LeBron James. De acordo 
com a publicação, o empresário do 
cantor e a agência que cuida de sua 
imagem ameaçaram deixá-lo se ele 
participasse do evento. O empresá-
rio contatou LeBron, que estava em 
Cleveland, que garantiu que o evento 
era “100 por cento político”.

Nesta semana, a Central de 
Atendimento dos Correios (CAC) 
inaugurou um novo canal de co-
municação para os clientes com 
deficiência auditiva. Agora, a inte-
ração será por telefone por meio 
de um número telefônico exclusivo.
Os usuários poderão obter informa-
ções sobre produtos e serviços ou 
registrar manifestações pelo 0800 
725 0898, de segunda a sexta, das 
8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 
às 14 horas. A CAC não atende aos 
domingos e feriados nacionais.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB) 
convocou candidatos dos 
cursos superiores e técni-
cos subsequentes em novas 
chamadas para vaga rema-
nescentes. A pré-matrícula 
vai ser realizada de 2 a 4 de 
agosto.

Os candidatos podem 
acessar a segunda cha-
mada de convocação para 
candidatos que estavam na 
lista de espera do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu 
2016.2) no seguinte ende-
reço: https://estudante.
ifpb.edu.br/processoseleti-
vo/processo/2/edicao/3

São 250 vagas disponí-
veis em cursos superiores 
presenciais em nove campi. 
No dia 16 de agosto, espe-
ra-se a divulgação do edital 
de confirmação das ma-
trículas, após a análise da 
documentação. O acesso à 
terceira chamada de con-
vocação para candidatos do 

Processo Seletivo de Cursos 
Técnicos (PSCT 2016) pode 
ser efetuado no endereço: 
https://estudante.ifpb.edu.
br/media/Edital_PRE_n%-
C 2 % B A _ 4 2 - 2 0 1 6 _ 3 % -

C 2 % A A _ C h a m a d a _ P S C -
T_2016.2.pdf 

Há convocações nos cam-
pi de João Pessoa, Cajazeiras e 
Patos. Em 18 de agosto, a Pró
-Reitoria de Ensino do IFPB 

estima publicar o edital de 
confirmação das matrículas. O 
novato vai ingressar no segun-
do semestre letivo desse ano.

O candidato deve ficar 
atento ao fato de que a con-

vocação é feita com base 
nas cotas que o IFPB adota, 
segundo a legislação. Há va-
gas reservadas para pessoas 
com deficiência e oriundos 
da rede pública, entre outros.

IFPB fez convocações para campi de João Pessoa, Cajazeiras e Patos e aluno novato ingressará na instituição no 20 semestre letivo

A Comissão Permanente de 
Concursos Públicos (Compec) di-
vulgou o resultado preliminar 
do Processo Seletivo de Cursos 
Técnicos (PSCT 2016.2) do Insti-
tuto Federal de Educação Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba. O 
resultado no link dessa seleção 
especial no Portal do Estudante 
pode ser acessado no seguin-
te endereço. https://estudante.
ifpb.edu.br/processoseletivo/
processo/1/edicao/1

O candidato pode ingressar 
com recurso contestando ou cor-

rigindo dados nessa sexta-feira. 
No dia 4 de agosto, a Compec 
deve divulgar o resultado final.

Esse PSCT foi uma seleção 
especial com vagas que ficaram 
pendentes em alguns cursos téc-
nicos subsequentes presenciais 
em sete campi: Cabedelo, Cabe-
delo Centro, Campina Grande, 
Picuí, Esperança, Patos e Manga-
beira (bairro da capital). O PSCT 
2016.2 especial ofertou vagas 
para Técnico em Serviços Jurídi-
cos, Informática, Meio Ambiente, 
Edificações, Eletrotécnica, Mine-

ração, Manutenção e Suporte em 
Informática, Cuidados de Idosos e 
Transporte Aquaviário.

O processo trouxe mudanças 
como a gratuidade da taxa e a se-
leção pela nota do Ensino Médio, 
que foi analisada pelo Histórico 
Escolar ou pelo boletim do Enem. 
Foram ofertadas 350 vagas. 

O diretor de Educação Profis-
sional do IFPB, professor Degmar 
dos Anjos, esclarece que o nome 
do candidato pode aparecer duas 
vezes na listagem do resultado 
preliminar. É o caso quando ele 

atinge pontuação tanto para in-
gressar pela ampla concorrência 
quanto pela cota que solicitou.

O IFPB reserva metade das 
vagas para quem é egresso da es-
cola pública. Nesse montante, há 
reserva de 50% para quem tem 
renda familiar bruta per capita 
de até 1,5 salário mínimo. Ainda 
dentro desse universo, há cota de 
50% para pessoas que se autode-
claram pretos, pardos ou indíge-
nas, conforme dito na legislação. 
O IFPB reserva 5% das vagas para 
pessoas com deficiência.

PSCT 2016.2: Compec divulga o resultado de seleção

Há uma ausência de 
atenção da escola formal 
para a educação em direitos 
humanos, voltada para tra-
tar de temas como igualda-
de, discriminação, respeito e 
democracia na escola, disse 
Ana Rosa Abreu, mestre em 
psicologia educacional e di-
retora do Vlado Educação, 
setor de educação em direi-
tos humanos do Instituto Vla-
dimir Herzog, que, por meio 
do projeto Respeitar é Preci-
so!, implementou a educação 
em direitos humanos em 21 
escolas municipais de São 
Paulo, atingindo mais de 10 
mil alunos, pais, educadores 
e funcionários das escolas.

“O ensino fica muitas 
vezes focado na transmissão 
de conteúdos e, ao não se dar 
conta de que existe um conví-
vio onde essa aprendizagem 
vai acontecer, deixa de tratar 
questões de hostilidade, de 
discriminação, que permeiam 
as relações escolares e faz 
com que as crianças não te-
nham o ambiente propício 
para aprender”, diz Ana. A 
especialista explica que essa 
defasagem acaba compro-

metendo a finalidade maior 
da escola, que é ensinar es-
ses conteúdos. “A educação 
em direitos humanos é uma 
educação de respeito ao ou-
tro e respeito a si mesmo”. No 
projeto Respeitar é Preciso! 
o principal interlocutor são 
os educadores, porque eles 
podem introduzir uma nova 
prática dentro da escola.

 “Chamamos de educador 
todos os adultos, inclusive os 
funcionários. A ideia é que to-
dos participem e tomem cons-
ciência do que estamos falan-
do, do que são esses conflitos 
que acontecem no dia a dia da 
escola, que muitos deles não 
são percebidos, não são vis-
tos”, disse.

Atividades
O instituto oferece um 

material de orientação e tem 
também a formação de edu-
cadores em mobilizadores, 
para que desenvolvam as ati-
vidades no cotidiano escolar, 
além do contato direto com 
os educadores do próprio ins-
tituto. “Os grupos de trabalho 
nas escolas discutem temas, 
fazem atividades de sensibili-
zação e fazem atividades para 
diagnosticar o que está acon-
tecendo na escola, quais são 

os problemas”. A partir desse 
mapeamento, o grupo faz um 
plano de ação e desenvolve 
mudanças, algumas ações que 
transformem as relações e o 
cotidiano dentro da escola. 
“Seja do ponto de vista dentro 
da sala de aula, seja na ques-
tão da rotina, seja na questão 
da própria relação e da par-
ticipação dos alunos, e aí, é 
simultâneo, os alunos come-
çam a se envolver em projetos, 
mas que são realizados juntos 
com os professores na esco-
la”, disse. Ana avalia de forma 
positiva os resultados nas 21 
escolas em que o projeto já foi 
desenvolvido. 

Segundo ela, houve gran-
de aumento da compreensão 
e da conscientização do que é 
a educação em direitos huma-
nos, além da identificação de 
que alguns problemas, antes 
considerados disciplinares, 
que apareceram sob a ótica 
das relações de respeito.

“[Houve] uma diminuição 
de ocorrências disciplinares 
na escola, isso foi bastante 
visível, e uma participação 
maior dos alunos em ativi-
dades coletivas da escola, 
atividades dentro da escola 
envolvendo educadores e 
alunos”, disse.

Escola não tem educação em 
direitos humanos, diz Vlado

iGuALdAdE, discRimiNAção E dEmocRAciA

Para comemorar o Dia 
dos Pais, que este ano será 
em 14 de agosto, 53,50% dos 
filhos paraibanos apresen-
taram intenção de presen-
tear. Embora seja um núme-
ro significativo, o resultado 
foi o menor dos últimos três 
anos.Na comparação com 
o ano anterior, a queda foi 
de 6,18 p.p. A Pesquisa de 
Intenção de Compras para 
o Dia dos Pais foi realizada 
na Região Metropolitana 
de João Pessoa (RMJP) pelo 
Instituto Fecomércio de Pes-
quisas Econômicas e Sociais 
da Paraíba (IFEP).

O presente preferido, 
por mais um ano, foram os 
artigos de vestuário citados 
por 44,39% dos respon-
dentes. Em seguida, apare-
cem os calçados (18,69%), 
perfumes (11,21%), reló-
gios (10,28%) e eletrodo-
mésticos/eletroeletrônicos 
(7,94%), destes, o desta-
que foi para smartphone 
(70,59%). Neste quesito, os 
respondentes puderam citar 
mais de um tipo de presente, 
por isso o somatório ultra-
passa 100%.

Para comprar o presen-
te do pai, os consumidores 
pretendem gastar, em mé-
dia, R$174,92. A maior parte 

dos entrevistados (38,79%) 
deve comprar presentes 
com valores entre R$ 51,00 
e R$ 100,00. Em seguida 
aparece um percentual de 
28,04% que pretendem gas-
tar em torno de R$ 101,00 
e R$ 200,00. E 1,87% dos 
respondentes manifestaram 
desejo de comprar presen-
tes com valores acima de 
R$ 800,00.

Quanto à forma de pa-
gamento, a maioria (52,81%) 
pretende comprara prazo. En-
tre estes, 98,23% irão usar o 
cartão de crédito. Já entre os 
que pretendem comprarà vista 
(46,26%), a maioria (87,88%) 
prefere pagar em espécie. É im-
portante ressaltar que esta es-
colha está diretamente ligada 
ao grau de desconto oferecido 
pelos empresários.

Em relação ao local das 
compras, 70,09% dos entre-
vistados pretendem adqui-
rir os presentes nas lojas dos 
shoppings centers e 47,20% 
irão procurar as lojas locali-
zadas no Centro de João Pes-
soa. Em seguida vêm as lojas 
de bairro (7,94%), internet 
(6,07%)e supermercados/ 
hipermercados (2,34%). 
Neste item, os entrevistados 
também podiam mencionar 
mais de um local.

Intenção de compras é a 
menor dos últimos anos

diA dos PAis

Camila Boehm 
Repórter da Agência Brasil

Foto: Marcos Russo
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País eliminou 1,486 milhão de vagas com carteira assinada

Desemprego
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Preço do etanol 
cai em 7 estados

Confiança do setor 
de Serviços sobe

Crise fiscal atinge o
município brasileiro

Brasileiros confiam 
menos em julho

Contas públicas 
têm déficit recorde 

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em 7 
estados, subiram em outros 17 e no 
Distrito Federal e não se alteraram em 
Santa Catarina nesta semana. Os dados 
são da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
que não informou a referência para o 
Amapá. No período de um mês, os pre-
ços caíram em 17 estados e no Distrito 
Federal e subiram em outros oito - tam-
bém desconsiderando-se o Amapá. Em 
São Paulo, principal Estado produtor e 
consumidor, a cotação subiu 0,50% na 
semana, para R$ 2,221 o litro. No perío-
do de um mês, acumula desvalorização 
de 2,84%. Na semana, a maior alta 
ocorreu em Alagoas (2,24%) e o maior 
recuo, no Maranhão (0,67%). No mês, 
o etanol subiu mais na Bahia (4,68%) e 
recuou mais no Piauí (4,18%).

O Índice de Confiança de Serviços 
(ICS) avançou 3,6 pontos na passagem 
de junho para julho, na série com ajuste 
sazonal, informou a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O ICS saiu de 72,4 pontos 
para 76,0 pontos. Foi a quinta alta con-
secutiva do índice, que atingiu em julho 
o maior nível desde maio de 2015. “Os 
indicadores de julho confirmam a traje-
tória de recuperação da confiança das 
empresas de serviços nesse segundo 
semestre”, diz Silvio Sales, consultor do 
Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV).

Os municípios brasileiros en-
frentam a pior situação fiscal dos últi-
mos dez anos, segundo o Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) referente a 
2015, divulgado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Segundo o economista-chefe 
da entidade, Guilherme Mercês, a cri-
se municipal reflete o cenário dos es-
tados e da União. “Na verdade, essa 
deterioração fiscal foi aparecendo 
em sequência nos níveis de governo.” 
O índice avaliou as contas de 4.688 
prefeituras. Outras 880 não foram 
analisadas porque não declararam as 
contas ao Tesouro Nacional.

A confiança dos brasileiros 
ficou estável neste mês. O Índice 
Nacional de Expectativa do Con-
sumidor (Inec) ficou em 101,2 
pontos em julho, 0,2% acima do 
junho e 3,4% acima do registrado 
em julho do ano passado. Segundo 
pesquisa divulgada ontem pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), apesar da melhora, a 
confiança dos brasileiros está 
7,2% abaixo da média histórica 
do índice (109,3 pontos). 

O setor público consolidado 
formado por União, estados e mu-
nicípios, registrou déficit primário 
– receitas menos despesas, sem con-
siderar os gastos com juros – de R$ 
10,061 bilhões, em junho, informou 
ontem o Banco Central (BC). Esse foi 
o pior resultado para o mês na série 
histórica, iniciada em dezembro de 
2001. O resultado do mês passou 
superou o déficit de R$ 9,323 bilhões 
registrados em junho de 2015. No 
primeiro semestre, o resultado nega-
tivo chegou a R$ 23,776 bilhões, tam-
bém o pior resultado para o período. 

FOTO: Reprodução internet

Daniela Amorim
Agência Estado

O mercado de trabalho 
registrou o fechamento de 
1,486 milhão de vagas com 
carteira assinada no perío-
do de um ano até o final 
do segundo trimestre, de 
acordo com dados da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O montante repre-
senta uma redução de 4,1% 
no total de vagas formais 
no setor privado no segun-
do trimestre ante o mesmo 
período de 2015.

O emprego sem cartei-
ra teve ligeiro aumento, de 
0,2%, com 16 mil pessoas 
a mais na informalidade 
dentro do setor privado. 
O trabalho doméstico, por 
outro lado, teve a adesão 
de 224 mil trabalhadores 
no período de um ano, alta 
de 3,7% no total de empre-
gados nessa condição.

Já o trabalho por conta 
própria também aumentou 
em relação ao segundo tri-
mestre de 2015, 3,9%, com 
857 mil pessoas a mais. 

Indústria
A indústria demitiu 

1,440 milhão de trabalha-
dores no último ano, se-
gundo os dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
O montante representa 
uma redução de 11% no 
contingente de trabalhado-
res da atividade no segun-
do trimestre, ante o mesmo 
período do ano passado.

“A gente vê que a in-
dústria, sem dúvida, é o 
grupamento que mais per-
cebe essa crise”, afirma Ci-
mar Azeredo, coordenador 
de Trabalho e Rendimento 
do IBGE.

São 1,4 milhão de pes-
soas a menos no contin-
gente de trabalhadores da 
indústria. “Isso diretamen-
te, sem contar aqueles que 
trabalham para a indústria, 
que sofrem esse impacto 
do fechar de portas da in-
dústria, que são os traba-
lhadores terceirizados”, 
apontou Azeredo.

O coordenador do IBGE 
explica que o grupamento 
Informação, comunicação 

Setor industrial demitiu 1,440 milhão de trabalhadores no último ano, segundo dados da Pnad Contìnua

e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais 
e administrativas foi atin-
gido também pela crise na 
indústria. O grupamento 
demitiu 1,079 milhão de 

pessoas em um ano, redu-
ção de 10% no total de ocu-
pados em relação ao segun-
do trimestre de 2015.

“Esse grupamento 
carrega dentro dele os 

terceirizados, que são 
atingidos pela queda na 
indústria”, justificou o 
coordenador do IBGE. 
(Daniela Amorim - danie-
la.amorim@estadao.com)

Luana Pavani
Agência Estado

A demanda doméstica no 
transporte aéreo brasileiro 
continua caindo, pelo 11º mês 
consecutivo, segundo dados 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). O indicador, de 
passageiros-quilômetros pagos 
transportados (RPK, na sigla 
em inglês) caiu 6,3% em junho 
de 2016 sobre o mesmo mês de 
2015. Já a oferta (medida em as-
sentos-quilômetros oferecidos 
- ASK) teve queda de 6,8% no 
mesmo período, a 10a baixa con-
secutiva. No ano até junho, a re-
tração acumulada da demanda 
doméstica é de 6,6% e a da ofer-
ta, de 5,8%. A agência destaca 
que entre as maiores compa-

nhias aéreas brasileiras, somente 
a Avianca registrou crescimento 
na demanda de junho, de 17,9% 
na comparação com junho de 
2015. Latam caiu 11,2%, Azul, 
7%, e Gol, 6,6%.

Número de passageiros
O número de passageiros 

pagos transportados no merca-
do doméstico caiu 8,8% em ju-
nho, para 6,8 milhões, e 8,1% no 
acumulado do ano em relação 
ao mesmo período do ano an-
terior. Ainda segundo o relató-
rio da agência, a taxa de apro-
veitamento das aeronaves em 
voos domésticos operados por 
empresas brasileiras no mês foi 
de 78,0%, 0,5% acima de junho 
de 2015. No segmento de carga, 
houve aumento de 3,2% em ju-

nho ante junho de 2015, para 
28,0 mil toneladas; houve, po-
rém, queda no período de janei-
ro a junho, de 6,1%, para 160,2 
mil toneladas.

Internacional
No mercado internacional, 

a demanda apresentou recuo de 
11,85% ante junho de 2015 e a 
oferta, de 7,5% no mesmo pe-
ríodo. No acumulado até junho, 
a demanda internacional apre-
sentou queda de 2,7% e a ofer-
ta, de 1,8% em comparação com 
o primeiro semestre de 2015.

Por companhia aérea, Latam 
e Gol tiveram queda na demanda 
no mês de 13,5% e 11,6%, respec-
tivamente, contra junho de 2015, 
ao passo que a Azul registrou alta 
de 9,1% na mesma comparação. 

A taxa de aproveitamento foi de 
77,2% em junho de 2016, menor 
que a de 80,9% no mesmo mês 
de 2015. Em número de passa-
geiros pagos transportados por 
empresas brasileiras no merca-
do internacional, a queda foi de 
2,4%, para 534,4 mil em junho. O 
indicador está em retração há três 
meses, ressalta da Anac.

Demanda doméstica cai 6,3% em junho
TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

A renda média do tra-
balhador brasileiro caiu no 
segundo trimestre ao me-
nor nível desde o trimes-
tre encerrado em janeiro 
de 2013, quando era de 
R$ 1.969. No trimestre en-
cerrado em junho, a renda 
média ficou em R$ 1.972. 
Um ano antes, esse ren-
dimento era de R$ 2.058. 
Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
nesta sexta-feira, 29.

“Os trabalhadores estão 
ganhando menos. Isso reafir-
ma a queda no poder aquisi-
tivo”, comentou Cimar Azere-
do, coordenador de Trabalho 
e Rendimento do IBGE.

Diante de uma renda do 
trabalho em queda e uma 
população ocupada menor, 
a massa de renda real da 
população ocupada caiu ao 
menor patamar desde o tri-
mestre encerrado em abril 
de 2013, quando era de 
R$ 173,274 bilhões. No se-
gundo trimestre deste ano, 
a massa de renda ficou em 
R$ 174,647 bilhões, queda 
de 4,9% em relação a um 
ano antes.

“Demos uma marcha ré 
de pelo menos três anos”, 
avaliou Azeredo. “A mas-
sa de rendimento menor 
vai inibir consumo, gastos. 
Ela vai se refletir no co-
mércio, na indústria, e vai 
criar esse ciclo vicioso que 
a gente vê hoje no mercado 
de trabalho”, acrescentou

Renda cai ao menor nível
A taxa de desocupação 

no Brasil ficou em 11,30% no 
segundo trimestre, de acordo 
com dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados nessa sexta-feira, 
29, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Este é o maior patamar de de-
semprego já registrado pela 
Pnad Contínua desde o início 
da série, em 2012.

O resultado ficou alinha-
do com a previsão dos ana-
listas ouvidos pela Projeções 
Broadcast, que estimavam 
uma taxa de desemprego en-
tre 11,20% e 11,90%, com me-
diana de exatos 11,30%. Em 
igual período do ano passado, 
a taxa de desemprego medida 
pela Pnad Contínua estava em 
8,3%. No primeiro trimestre 

deste ano, a taxa havia ficado 
em 10,9%, no maior patamar 
da história até então. A renda 
média real do trabalhador foi 
de R$ 1.972 no segundo tri-
mestre de 2016. O resultado 
representa queda de 4,2% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. A massa de ren-
da real habitual paga aos ocu-
pados somou R$ 174,6 bilhões 
no segundo trimestre, queda 
de 4,9% ante igual período do 
ano anterior.

Desde janeiro de 2014, o 
IBGE passou a divulgar a taxa 
de desocupação em bases tri-
mestrais para todo o territó-
rio nacional. A nova pesquisa 
substitui a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), que abrangia 
apenas as seis principais re-
giões metropolitanas, e tam-
bém a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) 
anual, que produz informa-
ções referentes somente ao 
mês de setembro de cada ano.

O País já tem 11,586 
milhões de desempregados, 
segundo a Pnad Contínua. O 
montante representa avanço 
de 38,7% no segundo trimes-
tre do ano ante o mesmo pe-
ríodo de 2015, o equivalente 
a 3,231 milhões de pessoas a 
mais em busca de uma vaga. 
Ao mesmo tempo, 1,413 mi-
lhão de postos de trabalho fo-
ram fechados, uma redução de 
1,5% na população ocupada 
no mesmo período. 

Ainda no segundo tri-
mestre, a população inativa 
cresceu 0,5%, com 344 mil 
pessoas a mais nessa condi-
ção, fora do mercado de tra-
balho do País.

Desocupação é uma das maiores

Mercado 
internacional 
apresentou recuo 
de 11,85% e a 
oferta de 7,5% no 
mesmo periodo



Foliões da 
melhor qualidade: 
Antônio 
Gualberto, Ana 
Márcia Alves, Ana 
Maria Gondim, 
Marcone Serpa, 
Dadá Venceslau, 
Vitória Lima que 
vai comemorar 
dia 5 em grande 
estilo seus 70 
anos e Val 
Veloso. A folia 
era a saída do 
Muriçocas do 
Miramar no ano 
de 2012.

Velhos tempos, belos dias
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Bancário Arlindo Caval-
canti, empresários 
Widson Bandeira, 
Edileuza de Luna, Gisle-
ne Gentil Nery Dantas e 
Josélia Gomes Elias, Sra. 
Vera Lúcia Moura Nóbre-
ga, auditora fiscal Elaine 
Carvalho César.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O Tribunal de Contas do Estado promove hoje o concurso destinado ao preen-
chimento de vagas de estágios em nível superior. Foram inscritos 4.554 candidatos 
que deverão levar alimentos não perecíveis para serem doados ao Hospital Padre Zé.

FOTOS: Dalva Rocha

Joanalva Claudino Dantas e a aniversariante de hoje, Gislene Gentil Nery Dantas

 “Vidas para contar” é o 
show que o cantor e compositor 
Djavan apresenta hoje, a partir 
das 21h30 no Teatro Pedra do 
Reino, no Centro de Convenções 
de João Pessoa.
 O espetáculo traz canções 
do seu último álbum, além de 
outros sucessos de sua carreira.

FotoS: Goretti Zenaide

   A Unimed João Pessoa promove hoje o Workshop Gestação Saudável onde as 
mães receberão informações sobre os cuidados básicos para uma gravidez saudável 
e segura. Será das 8h às 12h no Espaço Viver Melhor.

Ilka Holanda, Isis Gomes Holanda e Ildenise Lacerda nos salões da Maison Blu´nelle

   Os professores Josedilton Alves Diniz, auditor de contas públicas do TCE/PB e 
Severino Cesário de Lima, da UFRN lançaram na última quinta-feira o livro “Contabilidade 
Pública: análise financeira governamental” na Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo.

“Não guarde o que
pode escurecer a alma e
amarelar o sorriso. Guarde 
o que ilumina os olhos
e perfuma a vida!”

“Não acumule o que 
escurece a alma e 
amarela o sorriso. 
Acumule o que
perfuma a vida”

ROBERTO GODOY ANA NUNES

DEPOIS de  fazer 
shows por cidades da 
Alemanha, Dinamar-
ca, França, Holanda, 
Bélgica, Inglaterra, 
África do Sul, Suíça, 
Portugal, Argentina, 
Itália, Moçambique, 
Estados Unidos e 
República Tcheca, 
a banda paraibana 
Cabruêra está em 
mais uma turnê inter-
nacional. Entre julho 
e agosto participa de 
festivais na Ingla-
terra e EUA, além de 
gravar num estúdio da 
Colómbia.

Coração Azul
COMEMORA-SE 

hoje o Dia Mundial de 
Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e 
a Justiça Federal na 
Paraíba participa da 
campanha “Coração 
Azul”, adotando uma 
iluminação azul na fa-
chada de sua sede, ao 
longo desta semana. A 
ideia é chamar a aten-
ção da sociedade para 
esse tipo de crime.
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Sempre bonita a presença de Ana Rita Tavares Henriques

Pai presente
PARA comemorar o Dia dos Pais integrantes do Projeto 

Pai Presente irão realizar panfletagem em ruas próximas a 
algumas escolas de João Pessoa.

O projeto, desenvolvido pela Comissão Estadual de 
Adoção e a Corregedoria de Justiça do TJPB, com apoio do MEC, através 
do censo escolar, foi criado com o objetivo de estimular o reconheci-
mento da paternidade das crianças e adolescentes que não possuem 
o nome do pai no registro de nascimento, já tendo notificado mais de 
13 mil famílias e realizado aproximadamente mil audiências na Paraíba.

Presenças bacanas de |ris e João Santos Coelho, paraibanos 
radicados em Brasília em temporada pessoense

Cabruêra45 anos de apoio ao idoso
SERÁ nesta próxima quarta-feira, 3, a comemoração dos 

45 anos de atividades da Amem - Associação Metropolitana de 
Erradicação da Mendicância, entidade fundada em 1971 pela Irmã 
Isabel Cavalcanti para amparar o idoso carente que necessite de 
assistência de terceiros por não ter família ou alguém que lhe 
dispense os cuidados necessários nos últimos anos de sua vida.

A comemoração será marcada com uma Missa de Ação 
de Graças às 15h celebrada por monsenhor Robson Bezerra 
de Melo, seguida de lanche e parabéns pra você com delicioso 
bolo assinado por Maria Helena Moura.

Bailaço

ACONTECE neste 
sábado a partir das 
20h no Teatro de Are-
na “Leonardo Nóbrega” 
do Espaço Cultural José 
Lins do Rego, mais uma 
edição do Bailaço pro-
movido pela Funesc.

O evento terá par-
ticipação do DJ Kylt e 
como host o coreógrafo 
e multiartista Vant Vaz, 
da Tribo Ethnos, além de 
grupos de dança.

70 anos duas vezes não se faz
OS BEM vividos 70 anos da escritora e professora 

Vitória Lima, figura muito querida no meio cultural paraibano 
e fundadora do bloco Lítero-Musical Muriçocas do Miramar 
serão comemorados no próximo dia 5, a partir das 19h no 
restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco 
com o tema “70 Anos Duas Vezes Não Se Faz”. 

A festa será de adesão, com ingresso a R$ 20, pago na 
portaria e animada pelo excelente músico Robério Jacinto 
e Banda. Para que os amigos da aniversariante não percam 
a abertura dos Jogos Olímpicos, um telão será montado 
para acompanhar a transmissão ao vivo.
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Seleções olímpicas 
ainda treinam na Vila 
Olímpica Parahyba

Na próxima segunda-fei-
ra, a Federação Paraibana de 
Futebol vai definir quais as 
equipes que vão participar 
do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão de 2016. 
A data será o último dia para 
que os clubes apresentem as 
certidões negativas da Caixa 
e da Receita Federal, como 
exige a Leia do Profut. O In-
ternacional de João Pessoa é 
uma das equipes que já apre-
sentaram a documentação 
exigida pela FPF, e já deu iní-
cio aos treinos para participar 
da competição.

Ontem, a comissão téc-
nica, tendo à frente o ex-téc-
nico do Auto Esporte, Índio 
Ferreira, fez um treinamen-
to no Juracisão, localizado 
no bairro de Mandacarú, 

em João Pessoa. Antes havia 
feito treinos na praia. Até o 
momento, o elenco do Colo-
rado já conta com 24 atletas, 
sendo a maioria aqui do Esta-
do, com passagens pelo Auto 
Esporte, Santa Cruz, Atlético 
de Cajazeiras e CSP. Alguns 
vieram do Estanciano, de Ser-
gipe, e do Maringá, do Para-
ná, clubes em que trabalhou 
o técnico.

Ontem, o diretor executi-
vo do clube, Eduardo Araújo, 
divulgou a lista de jogadores 
contratados pelo clube. O 
elenco é formado pelos se-
guintes atletas: goleiros - Ad-
son e Jean; laterais - Amaral, 
Pelezinho, Válber e Clebinho; 
Zagueiros - Júlio Renan, Vi-
dal, Marquinhos e Carlão; vo-
lantes - Michel, Elton, Cosme, 

Emerson e Tottene; meias - 
Damião, Jackson e Alef; ata-
cantes - Rodrigão, Rosivaldo, 
Lelê, Guilherme e Danilo.

Segundo Eduardo, o 
clube deverá ainda contra-
tar, nos próximos dias, para 
fechar o elenco. “Nós ainda 
estamos buscando um meia 
e um goleiro para definir o 
grupo. Nossa intenção é já 
realizar um amistoso no dia 7 
de agosto. Estamos procuran-
do um adversário”, afirmou o 
dirigente.

De acordo com a tabela 
divulgada pela FPF, a estreia 
do Internacional no Campeo-
nato Paraibano da Segunda 
Divisão está prevista para o 
dia 21 de agosto, no Teixei-
rão, em Santa Rita, contra o 
Cruzeiro de Itaporanga. (IM)

Internacional larga na frente e já se prepara para a 2a Divisão
CAMPEONATO PARAIBANO 2016

O Nacional de Patos é ou-
tro clube que se antecipou aos 
demais, e já está com o elenco 
trabalhando para a estreia na 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paraibano 2016, progra-
mada para o dia 21 de agosto, 
contra o Cruzeiro, no Estádio 
José Cavalcanti, em Patos. No 
momento, o técnico Givanildo 
Sales apenas acompanha o trei-
namento físico dos jogadores, 
mas na próxima semana, já vai 
começar também os trabalhos 
com bola, para definir a equipe 
que ele considera ideal para es-
trear na competição.

O Canário do Sertão está 
com um elenco composto por 
cerca de 30 jogadores, numa 
mistura de atletas jovens e ou-
tros bem conhecidos do torce-
dor paraibano. No novo regula-
mento da Segundona, a equipe 
só pode entrar em campo com 
5 atletas, acima dos 23 anos. 
Entre as estrelas do time, es-
tão o meia Ribinha, campeão 
paraibano pelo time sertanejo 
em 2007, e os atacantes Bruno 

Paraíba e Isac Buiú, que dispu-
taram o estadual deste ano por 
CSP e Auto Esporte respectiva-
mente.

Esta semana, o presiden-
te do Nacional, Alisson Nunes, 
afirmou que na próxima se-
mana, o clube vai apresentar 
a FPF, as certidões negativas 
exigidas pela entidade. Na últi-
ma relação dos clubes aptos a 
participarem do campeonato, 
divulgada pela FPF, o nome do 
Nacional de Patos não consta-
va. O prazo final para a entrega 
dos documentos é na próxima 
segunda-feira.

De acordo com a tabela 
divulgada pela FPF, o time pa-
toense está no grupo do Ser-
tão, ao lado do Sabugy, Na-
cional de Pombal e Cruzeiro 
de Itaporanga. Campeão da 1ª 
Divisão do Paraibano em 2007, 
e uma das principais forças do 
futebol sertanejo, o Nacional 
de Patos entra na competição 
como um dos favoritos ao aces-
so à elite estadual, após três 
anos afastado.

Nacional também já treina

FotoS: tV torcedor/Divulgação

O Internacional 
formou uma boa 
equipe e vem forte 
para o Estadual

sérIe c

Botafogo-PB
pronto para 
desafio em MS

O Botafogo já está em Cuiabá, 
onde enfrenta amanhã, às 19 ho-
ras, na Arena Pantanal, o Cuiabá, 
pela 11ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série C. A delegação 
do Belo viajou ontem para a capital 
do Mato Grosso, para que os joga-
dores tivessem um tempo maior 
de descanso, por causa da longa 
viagem. Os jogadores Plínio e Mar-
cinho não viajaram com a equipe, 
porque estão suspensos.

O Botafogo divide a liderança 
do Grupo A com o Fortaleza, ambas 
as equipes têm 18 pontos, só que 
o clube cearense tem um melhor 
saldo de gols. Se vencer o Cuiabá 
amanhã, o Belo poderá assumir 
a liderança isolada. Caso perca, o 
Tricolor da Maravilha do Contorno 
poderá ser ultrapassado pelo ABC, 
que tem hoje 17 pontos, e o ASA, 
que tem 15 pontos.

O treino apronto do Botafo-
go em João Pessoa foi fechado ao 
público. O técnico Itamar Schulle 

treinou o time com base nas infor-
mações que tem do Cuiabá. Duran-
te a atividade, o treinador testou 
alguns atletas, que deverão substi-
tuir Plínio e Marcinho. Para o lugar 
do xerifão e capitão da equipe, Plí-
nio, o mais cotado é o zagueiro An-
dré Paulino, mas Schulle também 
testou Nildo na posição. Já para o 
meio campo, no lugar de Marcinho, 
Assis e Sapé ocuparam a posição, 
com um ligeiro favoritismo para 
Sapé, já que como o jogo será fora 
de casa, o treinador sempre opta 
por um time mais defensivo.

Para hoje, está previsto um 
treino recreativo em Cuiabá. O lo-
cal não foi revelado pela diretoria 
do Botafogo. A grande preocupa-
ção dos jogadores e da comissão 
técnica do Belo é com o horário 
da partida. Como Cuiabá tem uma 
hora a menos no fuso horário, em 
relação à Brasília, a partida será 
disputada às 15 horas, no horário 
local. Nesta época do ano, faz mui-
to calor durante o dia em Cuiabá. 
A previsão é que no início do jogo, 
os termômetros devam estar mar-
cando em torno de 40 graus, uma 
temperatura muito acima da que 
os jogadores do Botafogo estão 
acostumados a treinar e jogar.

Time enfrenta amanhã o 
Cuiabá pela 11a Rodada do 
Campeonato Brasilerio

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

As duas equipes 
se enfrentaram 
em João Pessoa 

e o Botafogo 
venceu por 1 a 0



Eixo Rio-São Paulo domina 
delegação do Brasil nos Jogos
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Dos 465 atletas nas 
Olimpíadas, 252 são 
cariocas e paulistas

Na maior delegação bra-
sileira na história dos Jogos 
Olímpicos, o Eixo Rio-São Pau-
lo domina. Um levantamento 
geográfico com base no ban-
co de dados divulgado pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) mostra que os dois Es-
tados mais ricos da União são 
a origem de 252 dos 465 atle-
tas que disputarão a Rio-2016. 
Todos os outros, somados, 
chegam a “apenas” 213.

Os números mostram a 
concentração do esporte no 
país-sede dos Jogos Olímpi-
cos. Depois de São Paulo (159) 
e Rio de Janeiro (91), os Esta-
dos com mais representantes 
na lista final são Minas Gerais 
(33), Paraná (31) e Rio Gran-
de do Sul (27), o que só ratifi-
ca a força das regiões Sudeste 
e Sul. Entre os 26 Estados, os 
únicos que não enviarão re-
presentante à competição são 
Sergipe, Tocantins, Rondônia 
e Acre.

A lista final do Brasil con-
ta com 16 atletas nascidos no 
exterior. Dois franceses, dois 
italianos e dois holandeses pu-
xam uma fila que tem de chi-
neses a cubanos, espalhados 
por vários esportes. Acredite 
se quiser, mas eles não são mi-
noria. Somados, os estrangei-
ros são um grupo maior na 
delegação brasileira que os 
nortistas, por exemplo.

Só quatro dos sete esta-
dos da região Norte enviaram 
representantes à Rio-2016. 
Amazonas e Pará têm dois 

cada, contra um de Amapá e 
Roraima. Para efeito de com-
paração, a região Centro-Oes-
te, com a segunda pior repre-
sentação, emplacou 21 atletas.

Nenhum esporte terá tan-
tos atletas atuando “em casa” 
como o nado sincronizado. 
Das nove meninas que pula-

rão na piscina da Rio-2016, 
somando conjunto e dueto, 
só uma não nasceu no Estado 
que recebe os Jogos Olímpicos 
a partir do dia 5 de agosto: 
Luisa Borges, que nasceu em 
Fort Lauderdale, nos EUA, mas 
está há anos radicada na capi-
tal fluminense.

São seis meninas nasci-
das no Rio de Janeiro e duas 
em Campos. Em nenhuma 
outra modalidade o domínio 
de um Estado é tão grande, o 
que atesta a força do Rio nas 
piscinas.

No panorama geral, a 
Bahia é só o sexto Estado com 

mais representantes na dele-
gação. Só que dos 14 atletas, 
quase metade vêm apenas 
de dois esportes. São quatro 
do boxe e dois da canoagem, 
esportes nos quais a terra de 
Jorge Amado tem boa tradição.

Das 32 modalidades olím-
picas, 13 não têm nenhum 
atleta nascido em algum Es-
tado das regiões Norte e Nor-
deste do País. Os esportes ex-
clusivamente do Centro-Sul do 
Brasil são badminton, ginásti-
ca, golfe, hipismo, levantamen-
to de peso, nado sincronizado, 
remo, taekwondo, tiro com 
arco, tiro esportivo, triathlon, 
vela e vôlei de praia.

Óculos
Um par de óculos que 

emite uma luz verde e mais 
parece saído de filme de fic-
ção científica. O acessório que 
os nadadores brasileiros da 
Rio-2016 vêm usando antes 
de cair na piscina pode até ga-

rantir aquele estilo nas com-
petições, mas tem, na verdade, 
uma função fisiológica: pre-
parar o organismo dos atletas 
para as competições noturnas 
nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. No evento, as provas 
de natação ocorrerão entre 
às 22h e à 1h, horário que ge-
rou controvérsias quando foi 
anunciado.

Produzido na Austrá-
lia e nos Estados Unidos, o 
Re-timer, nome comercial do 
aparelho, foi desenvolvido 
originalmente para combater 
distúrbios e regular o sono, e 
é normalmente utilizado por 
profissionais que costumam 
trocar os horários de dormir - 
como mineiros, motoristas de 
carga e pilotos de avião. Pela 
primeira vez, no entanto, ele 
será usado para melhorar o 
desempenho esportivo. Foram 
importadas 31 peças dos ócu-
los, ao custo aproximado de 
US$ 300 cada.

Erlon e Isaquias, na canoagem, bem como o polo aquático e a 
seleção de nado sincronizado, reflexo sulista nas Olimpíadas

Rússia já tem 
272 atletas 
liberados para
as Olimpíadas

O ministro dos Esportes da 
Rússia, Vitaly Mutko, afirmou on-
tem que 272 atletas do País estão 
liberados para competir nos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
Um número final de competido-
res aprovados pelas federações 
após análise do histórico de do-
ping será apresentado hoje. 

Ontem, o chefe de taekwon-
do da Rússia, Anatoly Terekhov, 
anunciou que a modalidade 
também está confirmada no Rio 
de Janeiro com todos os três lu-
tadores classificados liberados. 
A situação é consequência da 
determinação do Comitê Olímpi-
co Internacional (COI) para que 
cada federação decidisse quem 
estava apto a competir diante do 
escândalo de doping que provo-
cou o banimento da equipe de 
atletismo do País na Olimpíada.

A expectativa da Rússia era 
contar com 387 atletas no Rio 
de Janeiro, mas o escândalo de 
doping tem provocado baixas 
diárias. Com o atletismo excluído 
e vetos em esportes aquáticos, 
canoagem, remo, vela e pentatlo 
moderno, o número deve ficar 
abaixo dos 300.

A Rússia ainda espera o po-
sicionamento de algumas pou-
cas federações, principalmente 
levantamento de peso e boxe, 
para chegar ao número final de 
integrantes na delegação. Grande 
parte da equipe russa chegou ao 
Rio de Janeiro na noite de quinta-
feira.

Será fora do Rio de Janeiro 
o evento com um dos mais altos 
riscos de ataques nos primeiros 
dias de disputa dos Jogos Olímpi-
cos-2016. Em 6 de agosto, dia se-
guinte à cerimônia de abertura, 
se enfrentarão França e Estados 
Unidos pela segunda rodada do 
Torneio de Futebol Feminino, no 
Mineirão, em Belo Horizonte. E 
este encontro é motivo de aten-
ção nas forças de segurança.

Os países das duas seleções 
estão entre as que possuem o 
mais alto índice de sensibilidade 
em relação ao eixo do terrorismo 
pela ABIN (Agência Brasileira de 
Inteligência). Os Estados Unidos 
sempre são cercados de um forte 
aparato de segurança em todas 
as competições internacionais. 
Inclusive, os atletas também con-
tam com segurança particular. 

Os últimos acontecimentos 
na França fizeram as forças de se-
gurança aumentarem a vigilância 
nos eventos em que atletas do 
País vão disputar. Há pouco mais 
de uma semana, o governo fran-
cês solicitou ao Brasil reforço na 
segurança de instituições de ensi-
no e representações diplomáticas 
no País durante a Olimpíada.

Por este motivo, o jogo entre 
França e Estados Unidos tem sido 
motivo de debate nas reuniões 
interministeriais. A Secretaria de 
Defesa Social do Estado de Minas 
Gerais evita fornecer mais deta-
lhes sobre a operação específica 
desta partida por motivos estra-

Partida entre França e EUA com segurança reforçada
FUTEBOL FEMININO

tégicos de segurança. Porém, in-
formou que um grupo com mais 
de 40 órgãos do governo estadual 
e federal trabalham em conjunto 
para manter a segurança em Belo 
Horizonte, durante o torneio de 
futebol. 

Na semana passada, o blog 
mostrou que o presidente fran-
cês, François Hollande, recebeu 
o status de dignitário com alto 
risco de ser alvo de atentados ter-
roristas quando desembarcar no 
Rio de Janeiro para participar da 
cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos.

As equipes 
vão se 
enfrentar 
no Mineirão, 
na cidade 
de Belo 
Horizonte

Fotos: Divulgação



Brasil faz amistoso com Japão
RUMO às OliMpíadas
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Técnico Micale escala 
equipe e dá faixa de 
capitão ao astro Neymar

Uilson (Fernando Prass), 
Zeca, Rodrigo Caio, Marqui-
nhos, Douglas Santos; Thiago 
Maia, Rafinha, Felipe Ander-
son; Neymar, Gabriel Jesus 
e Gabigol. A faixa de capitão 
continua no braço do craque 
Neymar. As primeiras defi-
nições de Rogério Micale en-
tram em campo na partida 
de hoje, às 16h30, no Estádio 
Serra Dourada. No amisto-
so contra o Japão, o único da 
preparação para a estreia da 
olimpíada, Renato Augusto 
fica no banco. A única dúvi-
da é ainda da recuperação de 
Fernando Prass. O goleiro do 
Palmeiras vai passar por ava-
liação final.

O técnico disse que, pelo 
período anterior de prepara-
ção, Felipe Anderson vai co-
meçar a partida, mas avisou 
que pretende utilizar Renato 
Augusto durante o jogo. O 
meia do Beijing Gouan che-
gou na noite de quarta-feira 
em Goiânia e fez apenas um 
treinamento com o grupo - na 
tarde de quinta. Ele fica no 
banco de reservas.

“O time já está pronto. 
Nesse primeiro momento, o 
Renato vai aguardar um pou-
co. Seria injusto não começar 
com o Felipe Anderson. Mas 
ele vai ajudar muito durante 
os jogos e espero utilizá-lo 
durante este jogo”, disse o 
treinador.

Após 12 dias de trei-
nos, Micale confirmou que 
Neymar será o capitão da 
Seleção Olímpica. Ele já vi-
nha sendo capitão da seleção 
principal com o técnico Dun-
ga. O treinador contou um 
pouco das impressões que 
teve após convivência próxi-
ma com o jogador do Barce-
lona. 

“Neymar demonstrou ser 
aquilo que a gente via e até su-
perou minhas expectativas em 
relação à qualidade que tem. 
Ele muda de direção o tempo 
todo com facilidade, no um 
contra um é fora de série, no 
ambiente interno de grupo é 
muito querido, um jogador do 
bem, um rapaz com o coração 
enorme em relação aos com-
panheiros, principalmente os 
mais jovens. Abraçou os me-
ninos que nos ajudaram em 
Teresópolis”, afirmou o treina-
dor da seleção. 

O goleiro Fernando Prass 
ainda se recupera das dores 
no cotovelo direito, mas não 
corre risco de corte. Ele fez 
treino à parte nessa quin-
ta-feira no Serra Dourada e 
nesta manhã no centro de 
treinamento do Vila Nova, em 
Goiânia. O jogador do Palmei-
ras participa das atividades 
em campo logo mais. No en-
tanto, a tendência é que con-
tinue sendo preservado.

“Prass ainda vai ter ava-
liação final. vamos esperar 
até o último momento. Não 
vamos correr nenhum ris-
co desnecessário”, afirmou o 
treinador Rogério Micale. 

“Tentaremos colocar em 
prática todos os conceitos que 
foram passados, a forma de 
jogar, e mais que isso, vamos 
tentar passar a vontade que 
essa seleção tem de jogar fu-
tebol, ganhar essa medalha, o 
espírito de entrega, de coleti-
vidade, queremos mostrar que 
realmente estamos sensíveis 
ao clamor de uma seleção que 
luta, briga, compete a todo mo-
mento para ganhar”, finalizou.

Atacante que não esteve na Copa América vestirá camisa 10 e ainda ganhou da comissão técnica a faixa de capitão no jogo de hoje

Fortaleza vence 
e se classifica 
para a próxima 
fase da Copa BR

O Fortaleza bateu o 
América-MG por 4 a 1 na 
última quinta-feira, no 
Castelão, em Fortaleza 
(CE), e conquistou a úl-
tima vaga para as oitavas 
de final da Copa do Bra-
sil. O jogo de ida, em Belo 
Horizonte (MG), havia 
terminado com vitória 
dos mineiros por 1 a 0.

Classificado, o For-
taleza aguarda o sorteio 
que acontece na próxima 
terça-feira, na sede da 
CBF, para que sejam de-
finidos os confrontos da 
próxima fase.

Os 16 clubes foram 
divididos em dois potes. 
No primeiro estão os ti-
mes que disputaram a Li-
bertadores – Atlético-MG, 
Corinthians, Grêmio, Pal-
meiras e São Paulo -, além 
do Internacional, quinto 
colocado do último Cam-
peonato Brasileiro, e de 
Cruzeiro e Santos, com 
as melhores qualificações 
no ranking da CBF.

Fluminense, Vasco da 
Gama, Botafogo, Atlético-PR, 
Juventude, Botafogo-PB, 
Ponte Preta e o próprio For-
taleza compõem o segundo 
pote, o que impossibilita um 
clássico regional, já que  os 
times do pote 1 enfrentam o 
do pote 2 nesta fase.

Líder do Campeonato 
Brasileiro, o Palmeiras não 
quer que a derrota em casa 
para o Atlético-MG, na última 
rodada, faça com que a equipe 
acabe caindo de rendimento. 
O zagueiro Edu Dracena espe-
ra que o time mostre força já 
na partida contra o Botafogo, 
amanhã, às 18h30, no Estádio 
Luso Brasileiro, no Rio de Ja-
neiro.

“A cada jogo, estamos em 
uma crescente. O último em 
casa não foi como gostaría-
mos, mas está dentro de um 
contexto. A gente sabe que vai 
ter uma oscilada, mas temos 
que manter a regularidade de 

antes do jogo contra o Atléti-
co-MG. Marcando em cima e 
sem deixar respirar. Quando 
tivermos a bola, precisamos 
sair rápido no contra-ataque”, 
falou o defensor palmeirense.

Edu ainda destaca para 
o fato de que o Botafogo tam-
bém entrará em campo pres-
sionado, já que está na zona 
de rebaixamento. “A pressão 
é dos dois lados. Tanto para 
o Palmeiras manter a lide-
rança como do Botafogo para 
sair de uma situação adversa. 
Acredito que é mais difícil en-
frentar uma equipe desse jei-
to do que um confronto com o 
Atlético-MG”, analisou.

Verdão atencioso para 
jogo contra o Atlético-MG

SÉRIE A

 Após perder a chance de 
contratar as duas principais 
joias do futebol brasileiro - Ga-
briel está com um pé na Juven-
tus, assim como Jesus está no 
Manchester City -, o Barcelona 
concentra todas as forças em 
Calleri. O argentino, que dei-
xou o São Paulo e chegou a um 
acordo para defender o West 
Ham, pode ver o Barça atra-
vessar a negociação e utilizá-lo 
como reserva do trio MSN.

Segundo a imprensa es-
panhola, o Barcelona já man-
dou dirigentes até a América 
do Sul para tratar a negocia-

ção de perto com o staff do jo-
gador. Calleri só não foi anun-
ciado ainda pelo West Ham, 
pois está resolvendo a situa-
ção de seu visto, tempo sufi-
ciente para o Barcelona entrar 
na briga por sua contratação.

O atacante, que deixou o 
São Paulo após a disputa da 
Copa Libertadores da Améri-
ca, nunca escondeu o desejo 
de atuar na Europa. Ele estava 
perto da Inter de Milão, que 
acabou desistindo do negócio. 
Com isso, acabou na mira do 
West Ham, e, agora, do Barce-
lona.

São-paulino na mira da 
equipe do Barcelona

RUMO À ESPANHA

O torcedor do Vasco 
não poderá ver Nenê em 
campo hoje, em São Janu-
ário, contra o Criciúma. O 
camisa 10 se recuperou 
bem da lesão na coxa e, 
ontem, apareceu em um 
recreativo entre os reser-
vas. Na entrevista coletiva, 
Jorginho confirmou a au-
sência do meia e disse que 
vai segurá-lo para estar em 
boas condições na parti-
da da próxima terça-feira, 
contra o Ceará, em Forta-
leza.

“Quanto ao Nenê, ain-
da vamos aguardar mais 
um pouco. Ele se recuperou 
bem, mas não se sente to-
talmente solto e confiante. 
Então vamos segurar. Para 

terça, acredito que ele es-
tará melhor. Segunda-feira, 
ele já estará à disposição 
de nós”, disse Jorginho.

Sobre o time que ini-
ciará o jogo hoje, Jorginho 
não fez mistérios. Disse 
que entrará a formação que 
foi treinada durante a se-
mana, com Éderson, Jorge 
Henrique e Thalles na fren-
te, e Diguinho, Andrezinho 
e Yago Pikachu no meio de 
campo. O treinador afir-
mou também que o atacan-
te Junior Dutra ficará no 
banco de reservas, relacio-
nado pela primeira vez.

Jorginho frisou a im-
portância de duas vitórias 
consecutivas para abrir 
uma grande distância em 

relação ao quinto colocado 
da Série B. 

“São dois jogos im-
portantíssimos. Podemos 
dar uma distância muito 
boa do quinto colocado. 
Resultado positivo contra 
o Criciúma pode nos fazer 
conseguir uma pontuação 
muito boa. Sem conseguir 
ser ultrapassado por eles. 
É um jogo extremamente 
importante para a gente. 
O Ceará, da mesma forma”, 
afirmou o treinador.

O Vasco recebe o Crici-
úma hoje, em São Januário, 
às 21h (de Brasília), pela 
18ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
Cruz-Maltino é líder isola-
do, com 35 pontos.

Vasco-RJ enfrenta o Criciúma-SC 
hoje em São Januário sem Nenê

BRASILEIRO SÉRIE B

Nenê será o principal desfalque da equipe vascaína em mais uma ação do clube na Segunda Divisão

FOtOs: divulgação
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Rússia, Alemanha e EUA 
consideram a Paraíba um 
Estado muito tranquilo

Seleções vieram para fugir do assédio
TREINAMENTO NA VILA OLÍMPICA

Nascido na cidade portuária de 
Cabedelo, o desportista  Genival Leal 
de Menezes até no nome possuía um 
dos maiores atributos que um ser 
humano pode ter, seja de nascença ou 
adquirido posteriormente: a lealdade.

E o senhor Genival era leal 
a todos, aos seus familiares, aos 
amigos e principalmente ao futebol 
paraibano, sacerdócio que abraçou 
ainda jovem nas peladas das então 
praias desertas de Cabedelo, cidade 
onde morava e jogava na posição de 
goleiro. Depois vieram os torneios 
internos no colégio marista Pio X, 
daí em diante aquele jovem não 
parou mais, sempre se envolvendo 
na administração e organização do 
futebol de nossa terra.

E foi essa dedicação, zelo, leal-
dade, honestidade e empenho que 
fizeram com que Genival Leal de 

Menezes chegasse ao cargo de pre-
sidente da conturbada e sofrida Fe-
deração Paraibana de Futebol, órgão 
máximo do nosso Estado. Entidade 
que comandou por várias gestões 
seguidas e alternadas, tornando-a 
respeitada e com credibilidade.

Genival atravessou e vivenciou 
várias fases do nosso futebol, ven-
do-o ser jogado no antigo campo do 
Cabo Branco, no prazeroso campi-
nho da Graça e no Olímpico do Boi 
Só, em João Pessoa; nos campos 
Presidente Vargas e Plínio Lemos, 
na belíssima Campina Grande. Por 
último acompanhou de perto a 
construção e inauguração dos atuais 
estádios Almeidão e Amigão.

Aliás, o atual prédio da Federação 
Paraibana de Futebol, hoje localizado 
na Rua Deputado  Odon Bezerra, Cen-
tro, foi um sonho antigo concretizado 

em sua austera e profícua administra-
ção, que contava sempre com a ajuda 
e admiração dos amigos, em especial 
dos presidentes da Federação Per-
nambucana de Futebol e do Almirante 
Heleno Nunes, este último da antiga 
CBD – Confederação Brasileira de 
Desportos, atual CBF.

E como das boas e enraizadas 
árvores só colhemos bons frutos, 
aquele cidadão legou ao Estado 
vários filhos desportistas que joga-
ram em nossos clubes profissionais 
-Botafogo e Santos de Tereré- e 
treinaram várias gerações de atletas 
de futebol de salão no tradicional 
Esporte Clube Cabo Branco.

Ficando a certeza, em nossos 
corações que Genival Leal de Mene-
zes escreveu, com tintas douradas e 
perpétuas o seu nome na história do 
futebol paraibano.

Evitar o assédio. Este foi 
um dos principais motivos que 
levou as Seleções de Saltos Or-
namentais dos Estados Unidos e 
da Alemanha, e de Nado Sincro-
nizado da Rússia, a escolherem 
a Paraíba para finalizarem seus 
treinamentos antes de embarca-
rem para o Rio de Janeiro, onde, 
a partir do próximo dia 5, dispu-
tam os Jogos Olímpicos de 2016. 
A informação foi passada ontem, 
por Edmundo Vergara, treinador 
da Seleção Paraibana de Saltos 
Ornamentais que, há mais de 
uma semana, acompanha as de-
legações visitantes na Vila Olím-
pica Parahyba, na capital.

Outro fator que fez com que 
estas seleções viessem à Para-

íba, além de privacidade, foi o 
clima que, de acordo com alguns 
integrantes da comissão técnica, 
ficaram encantados pela cidade. 
“Esta é a terceira vez que a se-
leção dos Estados Unidos treina 
na Paraíba, enquanto que os ale-
mães já vieram duas vezes. Isso, 
no entanto, é muito bom para o 
nosso Estado, pois servimos de 
referência para outros países”, 
afirmou Edmundo Vergara.

Ontem foi a vez da seleção 
dos Estados Unidos desembar-
car na cidade. Enquanto os ame-
ricanos chegaram, quem parte 
é a seleção alemã, que deixa a 
Paraíba hoje, depois de uma se-
mana de treinos durante os tur-
nos da manhã e tarde, levando 
na bagagem boas recordações 
de João Pessoa. Os americanos 
deram início aos treinos na tar-
de de ontem e seguem na cidade 
até a próxima terça-feira, com 
um total de 30 pessoas entre 
atletas e comissão técnica. 

Já as russas do nado sin-
cronizado, cinco vezes campeãs 
olímpicas, estão em João Pessoa 
desde a última quarta-feira e 
também seguem treinando nos 
dois horários. A seleção ficará 
até o próximo dia 11.

Para o secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer, 
Bruno Roberto, a Paraíba é mo-
delo para estas seleções devido 
ao moderno complexo espor-
tivo. “O complexo esportivo da 
Vila Olímpica é mais uma grande 
prova de quanto a Paraíba serve 
de exemplo, pois essas seleções 
possuem vários integrantes que 
já foram campeões olímpicos”, 
destacou o secretário.

A Vila Olímpica Parahyba 
tem atraído não apenas essas 
seleções de desportos aquáti-
cos, mas, também, dezenas de 
atletas das mais diversas mo-
dalidades esportivos. O local é 
considerado um dos melhores 
do planeta.

Um homem leal em todos os sentidos
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Foto: Divulgação

Foto: Evandro Pereira

Adrizzia Silva
Especial para a União

Edmundo Vergara, da Seleção Paraibana de Saltos, acompanha seleções visitantes

Considerado um dos melhores 
do planeta, o Parque Aquático 
da Vila Olímpica tem recebido 
várias seleções olímpicas



Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.250,43
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Protocolo: 2016 - 041622
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
5676
CPF/CNPJ: 022612685/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.640,26
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042141
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA 
GOMES
CPF/CNPJ: 423920554-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  482,26
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043166
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042200
Responsavel.: ROSECLEIDE PEREIRA BEZERRA 
GABRIEL
CPF/CNPJ: 645814034-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$98,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041662
Responsavel.: RUTH OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 033336678-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.550,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041732
Responsavel.: SANDRO FREIRE DA CUNHA
CPF/CNPJ: 645915904-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.839,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041968
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ: 013732394-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043172
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ: 013732394-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 043173
Responsavel.: CELEIDE MARIA DE SANTANA
CPF/CNPJ: 299342904-30
Titulo: CED CRE BAN IND  R$33.259,83
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 040741
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,  30/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANDRE RICARDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 773854704-91
Titulo: CHEQUE R$  580,00
Apresentante: ADOLFO MARQUES DE AGUIAR FILHO
Protocolo: 2016 - 041088
Responsavel.: BRUNO DE QUEIROGA TORRES 
0855655640
CPF/CNPJ: 020029782/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  185,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041847
Responsavel.: EDMILSON LUCIANO DE LIMA
CPF/CNPJ: 368097804-91
Titulo: CED CRE BAN IND  R$21.722,20
Apresentante: PASQUALI PARISE E GASPARINI 
JUNIOR
Protocolo: 2016 - 042147
Responsavel.: ERLANDA DOS SANTOS MORAIS
CPF/CNPJ: 041125659/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  363,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042176
Responsavel.: FICAMP S.A. INDUSTRIA TEXTIL
CPF/CNPJ: 012941720/0001-30
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: YEDDA CHRISTINA RIBEIRO COU-
TINHO BA
CPF/CNPJ: 007838044-82
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: FINORTEX ADMINISTRADORA DE 
BENS S/A
CPF/CNPJ: 007942687/0001-23
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
 Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: CHURCHILL CAVALCANTI CESAR
CPF/CNPJ: 020568794-68
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: MARIA CECILIA NEPOMUCENO CESAR
CPF/CNPJ: 338107614-00
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: FABIANO CHURCHILL NEPOMUCENO 
CESAR
CPF/CNPJ: 526636554-49
Titulo: CED CRE BAN IND  R$ 1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo: 2016 - 042149
Responsavel.: GIRLAYNE ATAIDE DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 021933051/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  257,58
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 042127
Responsavel.: JOSE EDSON DUARTE DE LIMA
CPF/CNPJ: 250961254-91

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Contratação de 
Laboratório para prestar serviços de Confecção de Próteses Dentárias para o Fundo Municipal 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
GILVANDO BESERRA DA SILVA - ME - R$ 57.600,00.

Pirpirituba - PB, 15 de julho de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Laboratório para prestar serviços de Confecção de Próteses Dentárias 

para o Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00023/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FUS E MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00067/2016 - 18.07.16 - GILVANDO 
BESERRA DA SILVA - ME - R$ 57.600,00.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
Nº Termo Aditivo: 01.2016. Ref: Pregão Presencial 0004.2016. Ref: Termo de Contrato 0016/2016. 

Objeto do Termo: Acréscimos nos Percentuais de 133% para o feijão carioca kg; 74% para o feijão 
macassar kg e 50% para leite em pó integral kg, aos valores inicialmente contratados. Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba - Rinaldo de Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Paulo Pontes da Silva 
- EPP, CNPJ nº 03.365.134/0001-02 - Paulo Pontes da Silva. Justificativa: em função do realinha-
mento de preços dos gêneros alimentícios: feijão carioca; feijão macassar; leite em pó integral, para 
manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Os acréscimos correspondem a um aumento 
nos preços verificados nas notas fiscais de compras do fornecedor. Fundamentação Art. 65, Inciso 
II, Alínea D, da Lei 8.666/93. Data Termo Aditivo: 11.07.2016.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços 
e Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00033/2016 com o seu objeto aquisição de uma 
motocicleta 0km, destinado a Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, conforme edital. 
Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa: CAVALCANTI & PRIMO 
VEICULOS LTDA - CNPJ Nº 08.791.659/0001-68, vencedora com o valor global de R$ 12.300,00 
(doze mil e trezentos reais).

Ibiara - PB, 29 de julho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

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 de14/04/2016, no cartório serviço notarial 10º ofício de Notas - “ 
CARTÓRIO DECARLITO “ , desta comarca, em que são partes outorgantes Q2 CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP e parte outorgada ANDRESSA ROCHA DA SILVA e/ou JANIO FERNANDES PEREIRA 
DOS SANTOS.

João Pessoa -PB, 26 de Julho 2016.

WERUSKA MARIA DAS NEVES DE FREITAS CRISPIM-ME – CNPJ/CPF Nº 010.989.281/0001-
00. Torna público que a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo, emitiu a Licença 
de Operação nº 238/2016 em Cabedelo, 11 julho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL Na(o) – LOTEAMENTO OCEANIA IV, LOTE 304, 
RUA: PROJETADA, LOTE 41, QUADRA 18A, PRAIA DO JACARÉ. Município: CABEDELO – UF: 
PB. PROCESSO: 2016.00894-SEMAPA/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2016 

Tomada de Preços Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Constru-
tora Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. Fica a vigência prorrogada para o período de 
23/07/2016 até 23/09/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da ass.: 
04/07/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Alcides de Sousa Alves (Contratada). 

Desterro/PB, 04 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
0039/2015 

Tomada de Preços Nº TP001/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Considerando a continuação do Contrato Nº 0039/2015, fica a vigência prorrogada de 
11/11/2015 até 11/05/2016, para o período de 11/05/2016 até 11/11/2016. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da 
ass.: 02/05/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite e Edilio de Lira Brito. 

Desterro/PB, 02 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2015 
Tomada de Preços Nº 005/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Constru-

tora F S Emp. Ltda-ME CNPJ Nº 17.615.353/0001-07. Fica a vigência prorrogada para o período 
de 16/07/2016 até 16/01/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da 
ass.: 01/07/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Joel E. da Nobrega (Contratada). 

Desterro/PB, 01 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106/2015 
Tomada de Preços Nº TP006/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 

Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Fica a vigência prorrogada 
para o período de 21/07/2016 até 21/09/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas con-
tratuais. Data da ass.: 01/07/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Edilio de L. Brito 
(Pela Contratada). 

Desterro/PB, 01 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
005/2016 

Tomada de Preços Nº TP008/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Fica a vigência prorrogada 
para o período de 17/05/2016 até 17/08/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas con-
tratuais. Data da ass.: 02/05/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Edilio de Lira 
Brito (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 02 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO 2º AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2016 
Tomada de Preços Nº TP009/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Cons-

trutora Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. Considerando o pedido da prorrogação da 
vigência do contrato em tela de 17/05/2016 a 17/08/2016, para a nova vigência que de 17/08/2016 
a 17/11/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Data da ass.: 27/07/2016. Partes ass.: 
Rosangela de F. Leite e Alcides de S. Alves.

Desterro/PB, 27 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 059/2015TP

Tomada de Preços Nº TP002/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 
08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10.575.852/0001-
60. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura 
deste termo aditivo passou de 15/12/2015 a 15/07/2016, para a nova vigência que de 15/07/2016 
a 15/02/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Data da Ass: 01/07/2016. Partes Ass.: Rosângela de Fátima Leite e o 
Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 01 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.07.15.511 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

DATA DE ABERTURA: 11/08/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00634-4

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O COMPLEXO REGU-
LADOR DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio Complexo Regulador (fundo 
a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 14:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 

REGISTRO CGE N°16.00637-8 de 28/7/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

OBJETIVO:Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Carroceria Frigorifica  )destinados 
a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia16 de agostode 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessematerial  permanente se darão com recursos financeiros do 
Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática:32.202.20.573.5002.4294.0272.4490.52.283
Reserva Orçamentária nº 00132 de19/07/2016 .
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de julhode 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade de tomada de preços, do tipo menor preço por empreitada global, às 09:00 horas do dia 16 
de Agosto de 2016, para recuperação da Praça do Colorido, Centro, Caaporã. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações poderão 
ser encontradas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 29 de Julho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016

Diante do recebimento das razões de recurso administrativo apresentada pela Empresa Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES, referente ao Pregão Presencial 
nº 065/2016, Objeto:Contratação de empresa, instituições ou organizações especializada para 
realizar formação inicial e continuada para Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, tendo 
em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo assim 
a decisão do Pregoeiro, bem como os resultados dela advindos. As razões que motivaram tal 
julgamento encontram-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. 
Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 28 de julho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que foram vencedoras as 
empresas ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-EPP dos itens 01, 03, 08, 11, 17 e 18 com o valor total 
de R$ 45.880,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais), INTELIGENCIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP dos itens 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 20 com o 
valor total de R$ 24.029,00 (vinte e quatro mil e vinte e nove reais), EQUIPAÇO MÓVEIS ELE-
TRODOMÉSTICO LTDA-ME os itens 02, 05, 07, 15 e 19 com o valor total de R$ 29.524,74 (vinte e 
nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e CELIA FRANCISCO DE 
CARVALHO-ME o item 04 com o valor total de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Gurinhém, 28 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 12 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: DROGAFONTE LTDA ofertou o valor total de R$ 

659.535,80 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Cen-
tavos) a empresa KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 417.623,60 (Quatrocentos e 
Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos), pelas razões expostas no 
referido Laudo.

Mamanguape - PB, 12 de Julho de 2016.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 009/2016, Processo nº 2016.04.012, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: DROGAFONTE LTDA ofertou o valor total 
de R$ 659.535,80 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta 
Centavos) a empresa KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 417.623,60 (Quatrocentos 
e Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos).

Mamanguape - PB, 12 de Julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 030/2016 
Mamanguape, 12 de Julho  de 2016.
Pregão presencial N.º 009/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAR-

MÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 11.475.796/0001-55
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 659.535,80 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco 

Reais e Oitenta Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.080 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0263.2.033 – Manut. Dos Serv. Públicos de saúde 

– 33.90.30.000 – Material de Consumo.
ELISANDRO BEZERRA BARBOSA

SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 031/2016 
Mamanguape, 12 de Julho  de 2016.
Pregão presencial N.º 009/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAR-

MÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 08.778.201/0001-26
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 417.623,60 (Quatrocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais 

e Sessenta Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.080 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0263.2.033 – Manut. Dos Serv. Públicos de saúde 

– 33.90.30.000 – Material de Consumo.
ELISANDRO BEZERRA BARBOSA

SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.018
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 010/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 01 de Julho de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa: JOÃO PAULO LOPES CASIMIRO EIRELI - ME, CNPJ: 24.463.916/0001-
46, em todos os itens do Pregão Presencial n.º 010/2016, no valor de R$ 93.248,00 (noventa e três 
mil, duzentos e quarenta e oito reais).

Pitimbu/PB, 01 de julho de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº009/2015

Pregão PresencialNºPP008/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Casa 
da Construção Ltda EPP, CNPJ Nº 16.515.252/0001-93.Deste modo a vigência do contrato após 
a assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 
01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais.Data da assinatura: 18/03/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Osvaldo Roberto Agra de Sousa (Pela Contratada).

Livramento - PB,18 de marçode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 010/2015
Pregão Presencial NºPP009/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Casa 

da Construção Ltda EPP, CNPJ Nº 16.515.252/0001-93. Deste modo a vigência do contrato após 
a assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 
01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Osvaldo Roberto Agra de Sousa (Pela Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 011/2015
Pregão Presencial NºPP010/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Rosemeri 

da Cunha Oliveira, CNPJ Nº 20342618000147. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura 
deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 01/04/2016 
a 01/04/2017, para continuação do aluguel da casa contratada, o valor total deste aditivo é de R$ 
18.000,00. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. 
Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Rosemeri da Cunha Oliveira (Pela 
Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 012/2015
Pregão Presencial NºPP013/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:José 

Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-94. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura 
deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 01/04/2016 
a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) 
e o Sr.Luiz José de Souza (Pela Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2015
Pregão Presencial NºPP014/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Endomed 

Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Deste modo a vigência do contrato após 
a assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 
01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Washimgton José de queiroz (Pela Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 015/2015
Pregão Presencial NºPP014/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:LARMED 

Distribuidora de Med.Ltda, CNPJ 10.831.701/0001-26. Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 
01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Francisco Joaquim de Lucena Pereira (Pela Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 016/2015
Pregão Presencial NºPP014/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Endomed 

Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Deste modo a vigência do contrato após 
a assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência que de 
01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da assinatura: 18/03/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Vanderley Veras de Siqueira (Pela Contratada).

Livramento - PB, 18 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº PP003/2014
Pregão Presencial NºPP003/2014. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Gregory 

Primeiro Fernandes de Paiva CPF nº 138.951.174-04. Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 10/05/2015 a 10/05/2016, para a nova vigência que de 
10/05/2016 a 10/05/2017, com o valor total deste aditivo é de R$ 32.400,00. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais. Data da assinatura: 02/05/2016. Partes contratantes: Carmelita E. 
V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Gregory Primeiro Fernandes de Paiva (Pelo Contratado).

Livramento - PB, 02 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/2015
Pregão Presencial NºPP002/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Paulo 

Ernesto do Rego Filho-ME CNPJ: 02.035.769/0001-70. Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 02/03/2015 a 02/03/2016, para a nova vigência que de 
02/03/2016 a 31/12/2016, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da ass.: 09/02/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o 
Sr.Paulo Ernesto do Rego Filho (Pela Contratada).

Livramento - PB, 09 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

“E R R A T A”
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de sua Prefeita vem informar que na edição do 

Diário Oficial do Estado da Paraíba (pag. 37), e na Edição do Jornal a União (pag. 27), ambos do dia 
06/05/2016, nas publicações da Homologação, da Ratificação, e doExtrato do Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 020/2016,da Inexigibilidade Nº 003/2016,onde se LÊ:Valor contratado: Foi o valor do 
serviço é de 30% (trinta por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja 
não ganhar não paga nada.LEIA-SE:Valor contratado: Foi o valor do serviço é de até 30% (trinta 
por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar não paga nada.

  Livramento/PB, 27 de julho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

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

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

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 
Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 08/08/2016 às 08:30hs, para o dia 15/08/2016 às 08:30hs, 
considerando reanálise nas especificações constantes no termo de referência do setor solicitante, 
bem como alterações no instrumento convocatório. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
637716. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 29 de Julho de 2016. 
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.020/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.020/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna públi-
co para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão PresencialNº 
2.06.020/2016, realizado no dia 13 de julho de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PORTAS EM 
VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado FRACASSADO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.031/2016, no dia 17 de agosto de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 29 de julho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG 

JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJO – CNPJ/CPF Nº 137.094.704-63. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1513/2016 
em João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao volante 
comercial, serviços e eventos (Chevrolet C 10 PLACA MNV 7910/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA.  Município: -  UF: PB.  Processo: 2016-000500/TEC/LO-1526.

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.023/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.023/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna públi-
co para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão PresencialNº 
2.06.023/2016, realizado no dia 18 de julho de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS OBRAS DE ID  Nº 19655,Nº 19657 E Nº 
2175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, foram declarados os ITENS 1, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 
30, 31, 37, 39, 40, 41, 42 e 43 DESERTOS.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.030/2016, no dia 16 de agosto de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 28 de julho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.14.018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.018/2016

AVISO 
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP)
Nº 2.14.018/2016, realizado no dia 21 de julho de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA-
NOS E MEIO AMBIENTE E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial (SRP) Nº 2.14.020/2016, no dia 12 de agosto de 2016 às 08:00 
horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 27 de julho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 09.784/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 

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

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 09/08/2016 às 08:30hrs, remarcando para o dia 12/08/2016 
às 08:30hrs, considerando problemas técnicos no site do Banco do Brasil quando da publicação 
do Edital no sistema. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 639170, e no site 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de 
apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 29 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00638-6
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 17 de agosto de 2016, às 09:00 horas, 
realizará o Pregão Eletrônico nº 012/2016. Objeto: Registro de Preços visando à aquisição futura 
de Lacres Anti-Fraude com logótipo da Cagepa para instalação na porca do tubete do hidrômetro 
nos diâmetros de 1/2”, 3/4” e 1”, destinados aos Regionais da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba - CAGEPA. 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) 3218-1250 – 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, 29 de julho de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPIM E CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE-SINSERCAP - Av. São Sebastião, s/n - Centro – Capim/PB - CNPJ nº 07.622.044/0001-
00- COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Comissão Eleitoral constituída para gerir o processo eleitoral do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capim e Cuité de Mamanguape-SINSERCAP, 
atendendo o que preceitua o Estatuto Social da entidade, para o pleito referente ao mandato da 
Diretoria para o quadriênio 2016 / 2020, e de conformidade com Ata de Impugnação de chapas por 
esta Comissão, e atendendo solicitação dos postulantes no documento “Acordo de Chapa Única”, 
vem convocar todos os filiados para participarem das ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
ELEIÇÕES GERAIS E POSSE, no dia 17 de agosto de 2016, às 14h00min em primeira convocação 
com todos os filiados, e em segunda convocação com qualquer número de filiados presentes às 
15h00min, por aclamação, conforme preceitua o estatuto e leis gerais. Capim-PB, 29 de julho de 
2016. A Comissão Eleitoral. 

Partido Socialismo Liberdade
CNPJ. 09.515.345/0001-52 Email: psolbayeux50@gmail.com Tel: 83.98617-

4916
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Município de Bayeux, na forma da 
legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais 
devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PSOL 
de Bayeux, a ser realizada no dia 31 de Julho de 2016, com início às 16:00 horas, e término às 
18:00 horas, na RuaIzaildo do Nascimento, nº 10, Bairro do Sesi, desta cidade, para deliberação 
da seguinte. 

ORDEM DO DIA 
1. Escolha dos candidatos do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) de Bayeux aos cargos 

de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 2 de outubro;
2. Escolha dos candidatos do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) de Bayeux  ao cargo 

de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 2 de outubro;
3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;
4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do Partido Socialismo 

e Liberdade (Psol) de Bayeux.
5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do Psol, conforme os termos do 

Estatuto do PartidoSocialismo e Liberdade ;
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Bayeux, 22 de Julho de 2016.
Jose Marcilio Correia da Silva

Presidente Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) de Bayeux  

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 024/2016

PREGÃO N.º 010/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISE DE BIOQUIMICA, 

HEMATOLOGIA, IMUNOLÓGICOS, URINÁLISE E PARASITOLÓGICOS DESTINADOS AO LA-
BORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES 
BIOQUIMICOS E HEMATOLOGIA.

CONTRATADO: JOÃO PAULO LOPES CASIMIRO EIRELI - ME
CNPJ: 24.463.916/0001-46
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - 

02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) 
- 02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE 
- 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) – 
02050.10.302.2048.2472 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO 
– 3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO. 

Pitimbu, 26 de Julho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Reforma do Mercado Publico deste Municipio.Licitante declarado vencedor e res-

pectivo valor total da contratação:VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - Valor: R$ 
146.493,80.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 Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de 
Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 33791045. Email: 
prefeituralicitacao2014@gmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 17 de Março de 2016
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Locação de Veículos Destinados a Transportar Estudantes deste município. Licitantes 

declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações:Dimas Dias dos Santos - Va-
lor: R$ 21.600,00;Francisco Leonardo Targino da Silva - Valor: R$ 36.600,00; Jose Barbosa Filho 
- Valor: R$ 57.000,00;Jose Jacinto Sobrinho - Valor: R$ 42.000,00; Jose Vieira dos Santos - Valor: 
R$ 28.200,00; Juliana Maciel de Andrade - Valor: R$ 23.400,00;Manuel Rodrigues Viana - Valor: 
R$ 23.400,00; Rosinaldo Gonzaga Leal - Valor: R$ 18.200,00; Vanildo Benedito Leal - Valor: R$ 
50.200,00.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 Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de 
Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 33791045.Email: 
prefeituralicitacao2014@gmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 21 de Março de 2016
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma do Matadouro Público 

Municipal de Cacimba de Dentro. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - Valor: R$ 181.794,85. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 h.Telefone: (83) 33791045.Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 07 de Junho de 2016
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 11h00min do dia 12 de agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Funerais com 
fornecimento de ataúde e serviços de transporte para os traslados destinados a atender as pessoas 
carentes do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pirpirituba - PB, 28 de julho de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 16:00 horas do dia 17 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para fornecimento de medicamentos da farmácia básica para atender a demanda desta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 3379-1045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial

CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA A CELEBRAÇÃO 
DE COLIGAÇÃO E ESCOLHA DE CANDIDATOS.

O Presidente da Comissão Provisória Municipal da REDE SUSTENTABILIDADE, do município 
de João Pessoa.- PB, Sr. José Wagner de Oliveira, na forma que dispõem os artigos 12, 19 e 30 
do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais com direito a voto, 
para comparecerem à Convenção Municipal da REDE SUSTENTABILIDADE a ser realizada no dia 
05/08/2016, das 09:00h às 13:00h, no Auditório da ASPLAN (Associação de Plantadores de Cana 
da Paraíba), situado na Rua Rodrigues de Aquino, nº 267, Centro, CEP 58013-030, neste município, 
com a seguinte ORDEM DO DIA :I - deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária 
e proporcional e discussão, aprovação e nome da coligação; II - escolha de candidato a Prefeito 
e Vice-Prefeito; III- escolha de candidatos a Vereador;IV- Sorteio dos números para candidatos a 
Vereador;V - outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

João Pessoa, 28 de julho de 2016
José Wagner de Oliveira

Presidente da Comissão Provisória Executiva Municipal

SINSERCAAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ/
PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A Presidenta do 
SINSERCAAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ/PB, 
CNPJ nº 12.232.375/0001-66, Rua Senador Felinto Muller, 180 – Centro – Caaporã-PB, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Carta Estatutária da Entidade, CONVOCA todos os servidores 
Públicos Municipais de Caaporã e filiados, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 02/08/2016 (terça-feira), em primeira convocação às 08h30min, e em segunda convocação às 
09h00min com qualquer número de servidores e  filiados presentes, tendo como local a Escola 
Estadual Alberto Lundgren, Rua Projetada, s/n.º, Conjunto Pereirão, CEP: 58326-000– Caaporã-
-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1. Informes;  2. Discussão e Deliberação sobre 
verbas salariais em atraso; 3. Discussão e Deliberação sobre mobilizações e movimento de greve, 
por conta de salários atrasados; 4. Deliberação sobre a diferença do FUNDEF dos anos 2002, 
2003, 2004, 2005 e 2006, cujos valores foram questionados e ajuizado ação por parte da Prefeitura 
de Caaporã-PB em desfavor de a União; 5. Outros assuntos e encaminhamentos de interesse da 
categoria.Caaporã/PB, 27 de julho de 2016. ISABELE EDJANIR IRINEU DOS SANTOS–Presidenta. 

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00645-1 de29/07/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente (Implementos Agrícola )
destinados a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia11 de agostode 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos emateriais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, 
vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática: 32.202.20.573.5002.4294.0274.4490.52.283 –Reserva Orçamentária 
nº 00128 de  04/07/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de julho  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

CAMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
 O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 04 de Janeiro 

de 2016, da CÂMARA Municipal de Piancó - PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016, cujo objeto 
é a contratação de empresa para aquisição de combustível de forma parcelada para atender ás 
necessidades da Câmara Municipal de Piancó - PB. Tendo como vencedora:

TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA COSTA - EPP, inscrito no CNPJ nº 41.118.654/0001-
00.

VALOR GLOBAL R$ 6.160,00(Seis Mil Cento e Sessenta Reais).
Piancó – PB, 28 de Julho de 2016

ALVARO RAMON ABILIO BADU
Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 30 de julho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$532,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041913
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$471,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041912
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.623,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040877
Responsavel.: OTAVIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 030327504-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041892
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES  LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.240,93
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042291
Responsavel.: SEVERINO ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 067539304-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.065,05
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042312
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ: 000224314-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$603,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042267
Responsavel.: SONIA BELIZARIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 023915094-56
Titulo: DUP PRES SER IN  R$160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042011
Responsavel.: SOARES E OLIVEIRA CONTRUCOES 
INCORP
CPF/CNPJ: 013892967/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$848,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041944
Responsavel.: THAISE MARTINS DA SILVA LOUREN
CPF/CNPJ: 023428276/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$484,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041613
Responsavel.: WILSON FERNANDES DA SILVA JR
CPF/CNPJ: 551913204-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$296,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041383
Responsavel.: WILSON FERNANDES DA SILVA JR
CPF/CNPJ: 551913204-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$296,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041384

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/07/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010213418/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$233,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042353
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERMEABIL
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041419
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERMEABIL
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$795,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041391
Responsavel.: CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA 
EIREL
CPF/CNPJ: 022489731/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041963
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$928,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042330
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.343,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042392
Responsavel.: DEIJIANE GOMES MATSTUMOTO
CPF/CNPJ: 050986774-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041807
Responsavel.: FT LOG TRANSPORTES E LOG. LTDA
CPF/CNPJ: 008833333/0002-94
Titulo: DUP PRES SER IN  R$2.026,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042134
Responsavel.: JOSE BATISTA DE LUCENA NETO
CPF/CNPJ: 014023264-83
Titulo: DUP PRES SER IN  R$2.250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 040976
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MA-
TERIAL D
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.507,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042236
Responsavel.: MAGAZINE BORBOREMA LTDA ME
CPF/CNPJ: 008212574/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$571,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042240
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.699,93
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 041351
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 010/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 01 de julho de 2016, bem como, parecer jurídico atestando 
a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93, 
fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 010/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 01 de Julho de 2016, o qual encontra-se em total conformidade 
com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação para a empresa: 
JOÃO PAULO LOPES CASIMIRO EIRELI - ME, CNPJ: 24.463.916/0001-46 em todos os itens do Pregão 
Presencial n° 010/2016, no valor de R$ 93.248,00 (noventa e três mil, duzentos e quarenta e oito reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 01 de julho de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

FLÁVIO HENRIQUE DE FREITAS CRISPIM – CNPJ/CPF Nº 054.813.164-39. Torna público que a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo, emitiu a Licença de Operação nº 215/2016 
em Cabedelo, 21 junho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM 
IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, CONSTITUIDO: TERREO E MAIS 1 PAVIMENTO Na(o) 
– CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL ALAMOANA, LOTE 304, QUADRA 22, PRAIA DO 
JACARÉ. Município: CABEDELO – UF: PB. PROCESSO: 2016.00875-SEMAPA/PMC;

COMARCA DE SAPÉ. 2a VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. Processo : 0001167-
24.2013.815.0351. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EX. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos que virem este edital, dele  conhecimento tiverem ou a 
quem interessar possa, que perante este Juízo tramita a Ação de Execução de Título Extrajudicial 
n. 0001167-24.2013.815.0351, movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra CILE-
NE ALVES ATAÍDE, brasileira, solteira, microempreendedora, inscrita no CPF 040.001.084-41, em 
cujo feito foi  ordenada a expedição deste Edital com o fim de CITAR Cilene Alves de Ataíde, uma 
vez que ela se encontra em  lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação acima citada, 
como também para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora 
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor do débito, podendo 
ainda, no prazo de quinze dias, contados da data da juntada aos autos de mandado de citação, 
oferecer embargos. E para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital  na forma 
de Lei. Dado e passado nesta cidade de Sapé, em 11 de janeiro de 2016. Eu, Manoel Anízio do 
Nascimento Neto Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Drª. Juliana Duarte Maroja - Juíza 
de Direito em substituição nesta 2ª Vara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem interessar, que fará realizar às 
08:30horas do dia 17 de Agosto de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto é 
a Pavimentação de diversas ruas na cidade de Cacimba de Dentro e distrito de logradouro neste 
município. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder 
Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com. Telefone: (83) 3379-1045. 

Cacimba de Dentro – PB,  28 de Julho de 2016.
Chiara Lígia Almeida Nascimento 

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departa-
mentos administrativos municipais devendo permitir a integração possibilitando assim a importação 
e intercambio de dados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3379-1045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

  AVISO DE LICITAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fogos de 
artifícios com queima destinados aos diversos festejos alusivos e datas comemorativas do município 
de Cacimba de Dentro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3379-1045.Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 15:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene para atender as demandas desta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 3379-1045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial
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