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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
19o Mín.

37o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,189  (compra) R$ 3,190  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,030  (compra) R$ 3,350  (venda)
EURO   R$ 3,507  (compra) R$ 3,511   (venda)

l Ocupação estudantil contra PEC não prejudica aulas no IFPB. Página 5

l Modelo de Escola Cidadã Integral desperta interesse do Senai. Página 8

l Eleição para prefeito segue indefinida em 146 cidades do País. Página 13

l Câncer de próstata mata um homem a cada 40 minutos. Página 17
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O governador Ricardo Coutinho entregou ontem a Escola Estadual Orlando Venâncio dos Santos, em Cuité. A previsão é 
de que até 2018 o Estado chegue à marca de mais de 110 escolas construídas e 400 reformadas ou ampliadas.  PÁGInA 3

Estado beneficia mais
de mil alunos em Cuité

reforma e ampliação de escola

FOtO: José Marques/Secom-PB

O jornalista, editor 
e publicitário Carlos 
Roberto morreu no 
domingo, aos 74 anos, 
em decorrência de um 
infarto.  PÁGInA 9

Último adeus a
Carlos Roberto 
de Oliveira
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Esportes
Regulamento do
Paraibano será
definido hoje

 

Federação Paraibana 
de Futebol se reúne com 
os 10 clubes que vão 
disputar a primeira 
divisão.  PÁGInA 21

Quem for flagrado diri-
gindo sob efeito de álcool 
vai pagar R$ 2,9 mil. Usar 
o celular agora é infração 
gravíssima.  PÁGInA 7

Justiça manteve a pri-
são preventiva de Marvin 
Henriques, amigo do 
suspeito de matar família 
na Espanha.  PÁGInA 6

2o suspeito é 
transferido para 
o presídio PB1

Começa a vigorar 
o reajuste das 
multas de trânsito

crime na espanha

mais rigor

Resultados da perícia foram apresentados ontem pela equipe da Polícia Civil em Campina Grande

Obra de reforma 
e ampliação da 
unidade de
ensino recebeu 
investimento
de R$ 1 milhão

FOtO: Cláudio Goes

Suco estava
envenenado,
confirma laudo

 

Análise do IPC constatou 
a presença do pesticida car-
bofuran em suco industria-
lizado ingerido por menino 
de 7 anos. O restante do lote 
do produto não apresentava 
contaminação.  PÁGInA 6

Criança intoxicada

luto
FOtO: Divulgação
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Na edição de domingo passado, ao 
noticiar os novos valores das multas para 
quem infringir regras do trânsito, A União 
promoveu uma pequena enquete para sa-
ber a opinião média dos pessoenses sobre 
a aplicação mais rigorosa (e onerosa) das 
penas contra os que teimam em desobede-
cer a legislação. O resultado da sondagem 
não surpreendeu: a maioria concorda, sim, 
que as punições aos infratores sejam cada 
vez mais pesadas. Tanto na pontuação ne-
gativa das carteiras de habilitação como 
no bolso de quem pretende transformar 
em pistas de corrida as ruas e avenidas 
das nossas cidades.  

A nova legislação entra em vigor hoje 
e estabelece um aumento médio de 54,5% 
no valor das multas. Para se ter uma ideia 
do que isso representa, basta lembrar que 
quem dirigir sob influência de álcool, ou se 
recusar a fazer o teste do bafômetro, terá 
de arcar com uma despesa de R$ 2.934,70. 
Falar ao celular ou conectar-se a redes so-
ciais enquanto dirige, o que até ontem era 
considerado infração de natureza média, 
passa a ser de natureza gravíssima e pula 
de R$ 85,13 para R$ 293,47. 

É claro que quando se fala em segu-
rança de trânsito não se pode ter a atenção 
voltada apenas para o valor das multas. 
Como lembram os especialistas, é preci-
so também insistir na formação e educa-
ção dos motoristas, além de criar melho-
res condições para que a fiscalização seja 
efetivamente realizada. Salta aos olhos de 
quem quer que percorra as cidades ou as 
estradas brasileiras que o principal fator 
de violência no trânsito não é nenhuma 

deficiência técnica.  A verdade é que a fre-
quência dos acidentes em nosso país se 
deve principalmente ao fato de que nem 
sequer as mais elementares regras de se-
gurança são obedecidas. Os motoristas 
simplesmente desprezam a sinalização, 
cometendo corriqueiramente infrações 
que em outros países são consideradas 
gravíssimas. É comum, por exemplo, ve-
rem-se automóveis correr em velocidade 
duas vezes maior do que a permitida por 
lei, avançar o sinal vermelho, ultrapassar 
pela direita, percorrer ruas pela contra-
mão etc.

E tudo isso aumenta ainda mais quan-
do entra em cena a mistura quase sempre 
fatal de álcool e direção. Ir ao restauran-
te, beber e sair dirigindo o próprio veículo 
é rotina diária em todo o Brasil. Mesmo 
pessoas bem instruídas, e principalmente 
estas, incluindo até parlamentares, costu-
mam expor ao risco vidas alheias quando 
assumem o volante depois de algumas do-
ses. Agem como se isto fosse a coisa mais 
normal do mundo. A Lei Seca, como sabem, 
já existe, mas é necessário que a fiscaliza-
ção seja cada vez mais intensa.

O bom-senso recomenda que não se 
atribua exclusivamente ao uso do álcool 
a ocorrência de episódios violentos no 
trânsito. A questão não é só fiscalizar os 
bêbados que dirigem. É muito mais do que 
isto: educar as crianças e os adolescentes. 
Sem que esta educação se dissemine entre 
a juventude estudantil, jamais formare-
mos bons cidadãos. A nova legislação vem 
numa boa hora, mas por si só não resolve 
o problema.

Editorial

Vai doer no bolso
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É o pior resultado da história das elei-
ções, desde 1992. Dos 83 congressistas 
que se candidataram no país para os car-
gos de prefeito apenas 15 lograram êxito 
nas urnas. Outros quatro conseguiram 
se eleger vice-prefeitos. Vários fatores 
concorreram para este desempenho pífio, 
mas, certamente, o descrédito da classe 
política teve um peso nesse contexto. Os 
dados são do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap).

UNInforme

COntInuA DEputADO VAI juDICIAlIzAR 

E O mInIStRO tIROu fOtOS nO VIADutO

O relator da Lei Orçamentária 
Anual 2017 (LOA), deputado 
Gervásio Maia (PSB), já emitiu 
parecer preliminar favorável 
à aprovação do projeto, que 
hoje será debatido em audi-
ência pública na Assembleia 
Legislativa, com a presença do 
secretário Tárcio Pessoa (Pla-
nejamento). Após a audiência, 
inicia-se o prazo para que os 
deputados apresentem emen-
das ao projeto.

Suplente de deputado, Raoni 
Mendes (DEM) continuará no 
exercício do mandato na AL-
-PB por mais quatro meses, 
mesmo com o retorno de Buba 
Germano (PSB) à Casa. É que 
o também suplente Arthur 
Cunha Lima Filho (PRTB) en-
trou de licença médica para 
se submeter a uma cirurgia de 
coluna. Raoni, que tem manda-
to de vereador na capital, não 
concorreu à reeleição.

A eleição na Federação das 
Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup) deverá ser 
contestada na Justiça por pre-
feitos que acusaram a direção 
da entidade de fazer manobras 
para impedir o registro de cha-
pa de oposição. De acordo com 
o prefeito eleito de Pedra Lavra-
da, Jarbas Maia, a ação será mo-
vida em conjunto. Ele derrotou 
o atual mandatário da Famup, 
Tota Guedes, nas eleições.

DESEmpEnhO pífIO

lOA Em DEbAtE

nO COnDE, pOpulAÇÃO nÃO tEm AtEnDImEntO DE SAúDE
O que estava ruim ficou ainda pior. No Conde, o abandono da gestão municipal dos serviços prestados à população 
é fato. E a situação agravou-se após a derrota da prefeita Tatiana Corrêa (PTdoB) nas eleições municipais. Vídeo 
que circula nas redes sociais mostra que a Policlínica está sem funcionar: não há médicos, não há funcionários e as 
ambulâncias estão paradas por falta de gasolina. O vídeo mostra que o botijão de gás está vazio, porque a alimen-
tação servida aos funcionários que trabalhavam em regime integral foi cortada. Do abandono ao caos.     

Nem CApACidAde Nem COmprOmissO

Mais de 80% das obras do Viaduto 
do Geisel, em João Pessoa, estão 
concluídas, graças ao esforço do 
Governo do Estado para manter os 
trabalhos em ritmo acelerado. Não 
fosse assim, e ainda teríamos uma 
obra se arrastando em sua funda-
ção, a considerar que a parceria 
feita com o Governo Federal, esta-
belecida ainda no governo de Dil-
ma Rousseff (PT), foi desvirtuada, 
abruptamente, pela gestão que to-
mou de assalto o Palácio do Planalto, 
após o impeachment daquela. Desvirtuada, ressalte-se, por questões meramente políticas 
ou, melhor dizendo, por motivos politiqueiros. Orçada em quase R$ 39 milhões, a obra só 
chegou ao estágio em que hoje se encontra, inclusive já servindo à população, devido ao em-
penho da gestão estadual, a quem caberia entrar com pouco mais de R$ 21 milhões. Os R$ 
17,8 milhões da contrapartida do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, saem 
a conta-gotas, pelos motivos aqui explicitados. Ontem, o ministro Bruno Araújo (PSDB) fez 
uma “vistoria” na obra. Vistoria?, alguns indagariam. Bem, veio a João Pessoa acompanhado 
por caciques do seu partido e de outras legendas, tirou fotos para a posteridade e anunciou 
que vai liberar R$ 7,4 milhões, procedimento que poderia ter feito de Brasília mesmo, se 
quisesse. Mas o ministro, que até o momento havia apenas liberado R$ 3,8 milhões para 
a maior obra de mobilidade urbana de João Pessoa, quiçá da Paraíba, queria porque queria 
tirar uma foto por aqui. E fazer, junto com seus parceiros de poder, uma espécie de aparição 
espetaculosa. Como estamos falando em recursos federias, dinheiro do contribuinte brasi-
leiro, fiquei curioso para saber um detalhe: quanto custou aos cofres públicos esta visita do 
ministro? Libera, ministro, libera!
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Artigo

A morte, o fim? 

Pois é, no impropriamente chamado 
Dia dos Mortos, ou de “Finados”, que se 
homenageam amanhã, aqui para nós, 
muita gente ainda acredita que a pessoa 
que não respira mais vai encerrar sua 
vida num bonito caixão, que é lançado 
na terra. Embora a Ciência prove que o 
corpo físico se decompõe, restando ape-
nas os ossos, muitos acham que o que se 
decompõe se recomporá no dia em que 
uma trombeta tocará chamando os mor-
tos. Para o Juízo Final. Dependendo do 
julgamento, há os que vão curtir as delí-
cias do Paraíso, outros irão para o Purga-
tório e, finalmente, os que serão conde-
nados ao Inferno eterno, onde há muito 
fogo, e Deus fica de braços cruzados, in-
diferente a essas torturas. Aqui para nós, 
há muita gente que ainda acredita nessa 
versão. Há os materialistas que pensam 
que tudo se acaba, que tudo vira cinzas... 
E os espiritualistas? Esses acham que o 
que fica sepultado na terra é a carcaça 
carnal, e que o espirito sobrevive à ma-
téria.

Mas, voltemos ao impropriamen-
te chamado Dia dos Mortos. Não irei ao 
cemitério, mas me lembrarei dos entes 
queridos que já se foram. Que tal pegar 
os seus retratos e orar? Que tal proferir 
uma oração em seu nome, enviar-lhes 

boas vibrações, bons pensamentos? Tive 
muita pena das flores que foram arran-
cadas para enfeitar os caixões e túmulos. 
Caixões mortuários... como são bonitos! 
E lembrar que seus fabricantes e comer-
ciantes não têm o direito de fazer propa-
gandas de suas mercadorias, nem em vi-
trines. Nem no rádio, nem no jornal, nem 
no outdoor, nem nos supermercados 
anunciam os objetos de seu comércio. 
Nenhum dizendo: “Compre o seu caixão 
agora e seus familiares pagarão em dez 
vezes sem juros!”

E antes de terminar a crônica vou lhe 
revelar uma coisa que muito estranhei. 
Não quis acreditar no que via. Sim, leitor, 
vimos numa pequena e bucólica cidade 
alemã, chamada Wiesbaden, um requin-
tado caixão mortuário numa vitrina de 
uma luxuosa loja. Um belo caixão, talvez 
destinado aos mais ricos. Tive pena que 
caixão tão bem confeccionado fosse lan-
çado à terra.

Amanhã, no Dia de Finados, que não 
são finados, me lembrarei muito daque-
la inscrição no túmulo de Allan Kardec, 
lá no Cemitério Père Lachaise, em Paris: 
“Nascer, morrer, renascer ainda, progre-
dir sempre, tal é a lei”. E me lembrarei, 
também, do belíssimo livro do Prof. Wal-
do Lima do Vale: “Morrer, e Depois?”...

não irei ao cemitério, mas me lembrarei dos entes queridos que já se foram. Que 
tal pegar os seus retratos e orar? Que tal proferir uma oração em seu nome?”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

Do governador Ricardo Coutinho (PSB), reportando-se 
ao Viaduto do Geisel: “Infelizmente outros governos 
passaram e alguns até estavam hoje tentando apa-
drinhar a obra, mas não tiveram nem capacidade, nem 
compromisso”. Não é preciso ser adivinhão para saber 
que se referia ao senador Cássio Cunha Lima (PSDB), 
um dos parlamentares que aprovaram a decisão do 
Ministério das Cidades de reter, em setembro, os R$ 
17,8 milhões já destinados à obra.  
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Ricardo entrega escola e beneficia 
mais de mil estudantes em Cuité
Obra de ampliação e 
reforma teve investimento 
de mais de R$ 1 milhão

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugurou, na 
manhã dessa segunda-feira 
(31), a reforma e ampliação 
da Escola Estadual de Ensino 
Médio Orlando Venâncio dos 
Santos, em Cuité. A unidade de 
ensino tem capacidade para 
atender mais de mil alunos 
e recebeu um investimento 
de mais de R$ 1 milhão para 
a execução da obra. A vice-
governadora Lígia Feliciano 
(PDT), o deputado federal Da-
mião Feliciano (PDT), além de 
deputados estaduais, auxilia-
res do Governo e lideranças da 
região também participaram 
da solenidade.

Na ocasião, Ricardo cum-
primentou alunos e funcioná-
rios, assistiu a apresentações 
culturais e visitou algumas 
dependências da escola. “Fico 
muito feliz em entregar mais 
uma unidade de ensino, porque 
sei que a escola é o meio para a 
transmissão do conhecimento. 
A reforma e ampliação desta 
escola recebeu um investimen-
to de mais de R$ 1 milhão e, em 
breve, ainda vamos fazer um 
ginásio bonito para atender as 
necessidades esportivas dos 
estudantes. Só a educação tem 
a capacidade de revolucionar o 
mundo e mudar positivamente 
a vida dos filhos do povo. En-
tregamos aqui, recentemente, 
a Escola Técnica de Cuité, que 
também representa um grande 
investimento na educação e no 
futuro profissional dos jovens 
de Cuité e região”, frisou. 

O governador Ricardo 
Coutinho disse ainda que até 
o final da gestão, em 2018, o 
Governo do Estado chegará a 

marca de mais de 110 novas 
escolas construídas, além de 
400 escolas reformadas e/
ou ampliadas. “Estamos nos 
empenhando para melhorar 
o ensino na rede pública da 
Paraíba, construindo, refor-
mando e ampliando escolas. 
Isso faz com que os estudan-
tes paraibanos tenham opor-
tunidades de ampliar o co-
nhecimento”, observou.  

A Escola Orlando Ve-
nâncio dos Santos possui 13 
salas de aula, diretoria, sala 
dos professores, biblioteca, 
laboratório de ciência da na-
tureza, informática, matemá-

tica, química, física, robótica 
e biologia, arquivo/almoxa-
rifado, cozinha, despensa, ba-
teria de banheiros e outras 
dependências. A unidade foi 
contemplada com os serviços 
de revestimento cerâmico, 
piso cimentado em alguns 
ambientes, colocação e subs-
tituição de esquadrias, revi-
são na instalação hidrossa-
nitária e elétrica, pintura em 
toda a escola, entre outros.

A diretora da escola, 
Elenise Helena, afirmou que 
a reforma da unidade de 
ensino era uma obra muito 
aguardada pelos estudantes 

e moradores de Cuité. “Antes 
as condições não eram muito 
boas. A reforma trouxe um 
ambiente mais adequado, 
limpo e com estrutura con-
fortável. Além disso, os novos 
laboratórios dão a oportuni-
dade para os alunos adqui-
rirem novos conhecimentos, 
isso amplia o aprendizado e 
incentiva o estudante a se de-
dicar ainda mais à vida esco-
lar”, concluiu.

O prefeito eleito de Cuité, 
Charles Camaraense (PSL), 
participou da solenidade e 
lembrou que o Governo do 
Estado tem realizado muitas 

obras no município. “É uma 
honra receber, mais uma vez, 
o governador na nossa cida-
de. O povo de Cuité agrade-
ce pela reforma dessa escola 
que é muito importante para 
os estudantes do município. 
Essa gestão reconhece que 
a educação é essencial para 
o presente e o futuro dos jo-
vens. Tenho certeza que, a 
partir do próximo ano, vamos 
trazer ainda mais obras em 
parcerias com o nosso gover-
nador para melhorar a vida 
dos cidadãos de Cuité”, falou.

“A escola Orlando Venân-
cio ficou muito melhor após 

essa reforma, a gente estava 
mesmo precisando desta obra 
que trouxe mais condições de 
ensino para todos os estudan-
tes”, disse o aluno Lucas Costa.  

O estudante do 2º ano 
Victor Rocha é presiden-
te do Grêmio Estudantil e 
afirmou que a obra era uma 
reivindicação antiga. “Sei o 
quanto pedimos essa refor-
ma e agora, graças a Deus, 
o Governo do Estado vem 
nos entregar essa escola tão 
bem estruturada e equipa-
da. Educação não é gasto, 
mas sim investimento no fu-
turo”, comemorou. 

“Só a educação tem a capacidade de mudar positivamente a vida dos filhos do povo”, disse Ricardo; em 2018 o Estado atingirá a marca de 110 novas escolas construídas

O governador Ricardo Couti-
nho (PSB) entregou, na tarde des-
sa segunda-feira (31), a pavimen-
tação asfáltica da rodovia PB-167, 
trecho que liga o entroncamento 
da BR-104 ao município de Sosse-
go, beneficiando 3,5 mil habitan-
tes. Na ocasião, ele ainda inaugu-
rou a barragem Rio São Bento e a 
escola do Assentamento São Luís, 
que representa um investimento 
superior a R$ 560 mil, por meio 
do Pacto pelo Desenvolvimento 
Social. Também participaram da 
solenidade a vice-governadora 
Lígia Feliciano (PDT), o deputado 
federal Damião Feliciano (PDT), 
além de deputados estaduais e 
auxiliares do Governo. 

A estrada de Sossego tem 21 
quilômetros de extensão e repre-
senta um investimento de mais 
de R$ 13 milhões. Esta é a 43ª 
cidade a sair do isolamento por 
meio do Programa Caminhos da 
Paraíba. “As estradas trazem o 
desenvolvimento social e econô-
mico para os municípios. Agora 
Sossego saiu do isolamento asfál-
tico e pode crescer com mais fa-
cilidade. Chegamos a 43ª cidade 
retirada do isolamento graças ao 
Programa Caminhos da Paraíba. 
E dentro de poucos meses não 
vai sobrar mais nenhum municí-
pio sem ligação asfáltica. Eram 54 
cidades isoladas, três o Dnit fez e 
agora só faltam oito para con-
cluir. Somos o Governo que mais 
investiu em estradas na Paraíba”, 

afirmou Ricardo Coutinho.
O governador ressaltou que, 

apesar do momento de crise, o 
Estado não vai parar de se desen-
volver. “Somente hoje inaugura-
mos uma escola em Cuité, além 
de uma escola, açude e a estrada 
aqui em Sossego. O Brasil passa 
por um período delicado, mas 
não podemos deixar a Paraíba 
perder o ritmo de crescimento. 
Olhamos por todas as regiões, 
porque sabemos que cada cida-
dão merece ter estradas, educa-
ção, água, enfim, ter condições 
dignas de vida”, pontuou.

Os principais serviços execu-
tados na estrada de Sossego fo-
ram: terraplenagem em cortes e 
aterros, aterro barragem, sistema 
de drenagem para águas pluviais 
e subterrâneas, pavimentação 
asfáltica, cercas de segurança da 
faixa de domínio, gramagem e 
paisagismos em taludes e sina-
lização horizontal e vertical. O 
tráfego médio no local é de 200 
veículos por dia.

Segundo o superintendente 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Carlos Pereira, 
esta 43ª estrada tem um dife-
rencial porque incluiu a barra-
gem. “Começamos o projeto da 
estrada de Sossego, mas fomos 
surpreendidos pelo pedido dos 
moradores para que um aterro
-barragem fosse feito também 
próximo à ponte da rodovia. Mu-
damos o plano inicial e fizemos 

Governo inaugura barragem, escola e estrada de Sossego
LIVRE DO ISOLAMENTO ASFÁLTICO

a estrada que tirou Sossego do 
isolamento e ainda esta barra-
gem que tem capacidade para ar-
mazenar cerca de 680 mil metros 
cúbicos de água. No total, inves-
timos quase R$ 14 milhões nessa 
obra que trouxe a alegria para os 
cidadãos de Sossego”, concluiu.

O prefeito de Sossego, Carlos 
Antônio, conhecido como Carli-
nhos, agradeceu ao governador 
por olhar pelo povo do municí-
pio. “Fui várias vezes no DER so-
licitar que esta obra fosse feita e 
para a felicidade do povo, esta-

mos hoje inaugurando a estrada 
e a barragem, além da escola do 
Assentamento São Luís. Agrade-
ço ao governador Ricardo Couti-
nho por proporcionar tamanha 
alegria aos moradores de Sosse-
go”, comemorou.

“Este Governo sempre teve 
um olhar especial por esta região, 
já trouxe estradas, escolas, abas-
tecimento d’água e muitas outras 
ações. Apesar da crise nacional, a 
Paraíba continua no caminho cer-
to. Fico feliz em compartilhar da 
alegria do povo de Sossego que 

hoje saiu do isolamento asfálti-
co”, comentou o deputado esta-
dual Buba Germano. A dona de 
casa Maria das Dores disse que a 
estrada facilitou o cotidiano dos 
moradores de Sossego e trou-
xe mais desenvolvimento para 
a cidade. “Essa estrada é uma 
grande alegria na vida de todos 
os moradores. Por muito tempo 
esperamos que a rodovia fosse 
feita, antes era muito complica-
do pra andar na estrada de bar-
ro. Agradeço ao governador por 
realizar esse desejo nosso”, falou.

Estrada de Sossego tem 21 quilômetros de extensão e representa um investimento de mais de R$ 13 milhões 

FOTOS: José Marques/Secom-PB
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Políticas

Assembleia recebe secretário de 
Planejamento para debater LOA

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) pro-
move, nesta terça-feira (1º) 
uma audiência pública para 
debater a projeto da Lei Or-
çamentária Anual. O evento 
será realizado às 10h e vai 
contar com a presença do 
secretário de Planejamen-
to do Estado, Tárcio Pessoa. 
O projeto da LOA 2017 já 
tramita na Casa de Epitá-
cio Pessoa desde o dia 4 de 
outubro. De lá pra cá, a Co-
missão de Orçamento já de-
signou o deputado Gervásio 
Maia (PSB) como relator, 
que já apresentou parecer 
preliminar sobre o projeto. 
Na última quarta (26), Gervá-
sio apresentou o parecer favo-
rável à aprovação do projeto 
e agora a LOA segue para ser 
debatida entre os parlamen-
tares e a sociedade em geral. 
Após a audiência, os depu-
tados têm um prazo para a 
apresentação de emendas e 
logo depois o relator apre-
senta o parecer definitivo, 
que será apreciado e votado 
em plenário.

Lei Orçamentária Anual 
de 2017 será discutida em 
audiência pública às 10h

Entidades presentes se posicionaram em defesa dos taxistas; Justiça paraibana já concedeu duas decisões favoráveis aos profissionais que trabalham com o aplicativo

Foto: Divulgação/ALPB

 A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), na manhã dessa 
segunda-feira (31), realizou uma 
audiência pública com o objetivo 
de debater sobre a proibição do 
uso de carros particulares cadas-
trados em aplicativos para trans-
porte remunerado individual de 
pessoas, caso do Uber, que já está 

em funcionamento na capital, e 
de outros apps que devem chegar 
em breve. A audiência foi solicita-
da pelo deputado estadual João 
Gonçalves (PDT). 

O deputado estadual João 
Gonçalves ressaltou a importância 
de trazer à Casa de Epitácio Pessoa 
representantes dos taxistas, assim 

como da Uber para debater a res-
peito do uso do aplicativo no Es-
tado. O parlamentar demonstrou 
preocupação com a chegada do 
aplicativo em João Pessoa e se po-
sicionou contrário à regulamen-
tação do serviço, através da apre-
sentação do projeto de lei que visa 
proibir o serviço por aplicativo. 

A proibição do aplicativo, no 
entanto, é considerada uma lei 
‘natimorta’ por diversos juristas, 
pois fere princípios constitucionais, 
entre eles os da livre iniciativa, da 
liberdade de exercício de qualquer 
profissão e da livre concorrência. 
O serviço já tem duas decisões fa-
voráveis na Justiça paraibana.

Audiência pública discute uso do aplicativo Uber na Paraíba

O Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB) ajuizou uma ação civil 
pública contra o Município de Ara-
runa (a 219 quilômetros de João 
Pessoa), em razão da omissão em 
relação ao tratamento dispensado 
aos animais abandonados ou em 
situação de risco na cidade. 

A ação com pedido liminar 
tramita na 2ª Vara da Comarca 
de Araruna e requer a concessão 
da tutela de urgência para que o 
Município seja obrigado a pro-
videnciar, no prazo de 30 dias, 
local adequado para o recolhi-
mento dos animais extraviados, 
abandonados ou em situação de 
risco que estejam em vias e logra-
douros públicos, capturando-os e 
recolhendo-os em local adequa-
do. Lá deverão ser tratados dig-
namente até o encaminhamento 
definitivo, através de devolução 
ao proprietário, doação e, sendo 
necessário, abate.

A ação ajuizada pela Promo-
toria de Justiça de Araruna requer 
que, caso essa medida não seja 
cumprida, que o Município seja 
penalizado com multa diária por 

cada animal encontrado em situa-
ção de abandono ou risco nas vias 
e logradouros públicos.

De acordo com o promotor de 
Justiça Leonardo Fernandes Fur-
tado, na cidade que tem aproxi-
madamente 19 mil habitantes, “é 
fato notório a completa falta de 
organização administrativa” para 
o acolhimento e tratamento de 
animais domésticos e de tração 
abandonados ou em situação de 
risco, sendo costumeira a presen-
ça de cachorros nas vias públicas, 
bem como cavalos e jumentos nas 
rodovias, sem que a prefeitura 
adote posicionamento organiza-
do, padronizado e eficiente sobre 
o tema. “O problema afeta dire-
tamente milhares de pessoas e 
o comportamento do Município 
vem causando sérios danos à po-
pulação local. Além de ofender o 
meio ambiente e negar eficiência 
ao serviço público de fiscalização 
quanto aos animais abandonados 
ou em risco, (o Município) chance-
la a permanência de precariedade 
no enfrentamento da matéria, dei-
xando tais seres vivos perambulan-

do livremente pelas ruas, com risco 
permanente à vida e à saúde da 
população”, argumentou.

A promotoria chegou a pro-
mover uma audiência para bus-
car uma solução administrativa 
ao problema, com a celebração 
de um termo de ajustamento de 
conduta (TAC), mas não houve 
interesse por parte do Municí-
pio, que chegou a receber reco-
mendação para regularizar sua 
conduta, mas não se manifestou 
formalmente a respeito das pro-
vidências adotadas.

A ação 
Além da concessão da liminar, 

a ação ajuizada pelo MPPB apre-
senta como pedido principal a 
adoção de providências por parte 
do Município, como a realização, 
em todo o seu território, de ope-
ração de captura e coleta espon-
tânea de animais abandonados ou 
em risco - independentemente de 
provocação -, com periodicidade 
mínima semanal, providenciando 
o tratamento adequado até o en-
caminhamento definitivo.

MP quer local para animais abandonados  
AÇÃo CIVIL PÚBLICA EM ARARUNA

Para garantir o abasteci-
mento de água da população 
que vive no semiárido brasi-
leiro, o Ministério da Integra-
ção Nacional já disponibilizou 
cerca de R$ 4,07 bilhões. Os 
recursos, da Secretaria Na-
cional de Proteção e Defesa 
Civil (Sedec), são destinados à 
operação carro-pipa nas áreas 
urbana e rural, perfuração de 
poços, além da construção de 
adutoras de engate rápido e 
de sistemas de abastecimento. 
Estados de outras regiões que 
sofrem com a estiagem em 
alguns períodos do ano soli-
citaram e receberam apoio fe-
deral, como o Acre, Amazonas, 
Roraima, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. 

A zona rural das cidades 
atingidas é atendida desde 
2012 pela Operação Carro-Pi-
pa Federal, realizada por meio 
de cooperação entre a Sedec e 
o Exército Brasileiro. O investi-
mento já ultrapassou os R$ 3,5 
bilhões. Em média, cerca de 
5,7 mil carros circulam para 
abastecer 3,5 mil pessoas por 
ano. A quantidade de municí-
pios contemplados anualmen-
te também varia – entre 660 e 
860 - de acordo com a inten-
sidade e a duração da seca. Os 
caminhões são monitorados 
por meio de GPS, garantindo 
a entrega da água nas localida-
des determinadas. 

Os centros urbanos que 
sofrem com a escassez de 
água também tem o abasteci-
mento emergencial garantido 
por carros-pipa. O Ministério 
da Integração Nacional repas-
sou aos governos estaduais 
cerca de R$ 76,6 milhões para 
complementar a operação 
executada nos estados. 

Outras ações que trazem 
resultados rápidos como a 
perfuração de poços e a re-

cuperação de reservatórios 
já existentes, a construção de 
sistemas de abastecimento e 
de adutoras de engate rápido 
receberam, até o momento, 
cerca de R$ 663,1 milhões de 
recursos federais.  A priorida-
de é atender áreas com baixa 
disponibilidade de água para 
abastecimento da população e 
dos carros-pipa. 

Para ser contemplado 
com recursos da Defesa Civil 
Nacional, é necessário que o 
município solicite o reconhe-
cimento federal por situação 
de emergência ou calamidade 
pública ao Ministério da Inte-
gração Nacional.  Além de via-
bilizar o fornecimento de água 
para a população por meio 
dos carros-pipa, a medida per-
mite que as cidades tenham 
direito a outros benefícios fe-
derais, como a renegociação 
de dívidas no setor de agricul-
tura junto ao Banco do Brasil. 
Também é possível obter a 
aquisição de cestas básicas no 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Agrário e apoio do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento (BNDES) para a reto-
mada da atividade econômica 
nas regiões afetadas.

  
Reduzir efeitos da seca
O Governo Federal tem 

mais de R$ 30 bilhões em ações 
e projetos para reduzir os efei-
tos da seca severa, que dura 
cerca de seis anos no semiári-
do brasileiro e começou a afe-
tar outros estados. As priorida-
des são melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, garantir 
abastecimento de água, ame-
nizar as perdas econômicas 
dos agricultores e revitalizar as 
bacias dos rios, principalmente 
do São Francisco, para melho-
rar a oferta de água em quali-
dade e em quantidade.

Defesa Civil destina 
R$ 4,07 bi para a seca

oPERAÇÃo CARRo-PIPA

A sessão solene para co-
memorar o “Dia da Reforma 
Protestante”, que seria reali-
zada na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), na tarde 
dessa segunda-feira (31), a 
partir das 16h, foi adiada. De 
acordo com o Cerimonial da 
Casa, uma nova data para a so-
lenidade ainda será agendada.

A solenidade vai fazer 
parte, em João Pessoa, das 
celebrações dos 500 anos da 
Reforma Protestante (1517-
2017), que acontecem por 
todo o Brasil e no mundo.

A Reforma Protestante 
foi uma das inúmeras refor-
mas cristãs que aconteceram 
após a Idade Média, quando 
o povo começou a questionar 
o que era imposto pela Igreja 
Católica, que tomava atitudes 
consideradas insatisfatórias 
e que fugiam dos seus prin-
cípios iniciais, fazendo-a en-
trar em grande contradição. 
Essa reforma foi iniciada no 
começo do século XVI por 
Martinho Lutero, que publi-
cou suas 95 teses, em 31 de 
outubro de 1517.

Reforma protestante 
tem homenagem adiada



Multas por infrações 
no trânsito estão mais 
caras a partir de hoje
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Este ano, inscreveram-se 
852 reeducandos, 62%
a mais do que em 2015

Aumenta número de inscritos na PB
ENEM PARA PRIVADOS DE LIBERDADE

As provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio para 
Pessoas Privadas de Liberda-
de – Enem-PPL acontecem 
somente nos dias 6 e 7 de 
dezembro, mas os reeducan-
dos que cumprem penas nos 
diversos estabelecimentos 
prisionais da Paraíba já estão 
se preparando, desde o dia 
3 deste mês, com simulados 
das disciplinas a serem apli-
cadas nas provas.

Na Paraíba, 852 reedu-
candos do sistema peniten-
ciário se inscreveram para 
participar do Enem, um 
aumento de 62% em rela-
ção à quantidade registrada 
no ano anterior (525) e de 
1.570% na comparação com 
o resultado de 2011 (51), 
quando começou a partici-
pação dos reeducandos no 
Enem. Desde o dia 3 deste 
mês estão sendo aplicados os 
simulados. O próximo acon-
tece na segunda-feira (7), no 
Complexo Penitenciário De-
sembargador Romeu Gonçal-
ves Abrantes. 

Silvana Matias, coorde-
nadora do eixo educacional 
da Gerência de Ressociali-
zação da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, 
disse que os reeducandos 
que se preparam para o 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Fernanda de Oliveira participa dos simulados no Presídio Júlia Maranhão, onde cumpre pena

FOTOS: Edson Matos

A participação de 
reeducandos no Enem 
acontece desde 2011. A 
cada ano, o número de 
participantes aumenta. 
De 2011 até este ano 
houve um aumento de 
1.570%. 

A Penitenciária Mo-
delo Desembargador 
Flósculo da Nóbrega – 
Presídio do Roger, em 
João Pessoa, foi quem 
mais inscreveu deten-
tos (105), seguido pela 
Penitenciária Sílvio Por-
to (73), Penitenciárias 
Padrão de Campina 
Grande-Máxima (62), 
Penitenciaria Regional 
de Patos (56) e Peniten-
ciária Jurista Geraldo 
Beltrão-Máxima (50). 

Apenas 50 mulhe-

res que cumprem pena 
em estabelecimentos 
prisionais do Estado vão 
participar do Enem PPL, 
sendo 23 do Presídio Jú-
lia Maranhão, de João 
Pessoa; 19 do Presídio 
Feminino de Campina 
Grande e 8 da Peniten-
ciária Feminina de Pa-
tos. Outros participan-
tes estão em presídios e 
cadeias de outros muni-
cípios do Estado.

Em dezembro 
acontece a última revi-
são geral do Enem para 
detentos. Todos rece-
beram apostilas com o 
conteúdo programático 
do Exame e estão assis-
tindo às aulas normais 
nos módulos de ensino 
dos presídios.

Participação maior

Cerca de 30 estudantes 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) estão ocu-
pando o Centro Estudantil da 
instituição desde o dia 17, 
contra a PEC 241, mas sem 
interromper as aulas, que 
continuam acontecendo nor-
malmente. Já nos municípios 
de Cabedelo, Guarabira e 
Sousa as ocupações estudan-
tis conseguiram paralisar as 
aulas nos respectivos campi. 

Segundo o presidente do 
Grêmio Estudantil do IFPB 
Campus João Pessoa, We-
verton Correia, o objetivo é 
chamar a atenção do Gover-
no Federal para que ele não 
tome medidas impopulares 
contra a classe estudantil, 
contra os institutos federais 
de educação e contra os tra-
balhadores.

"Estamos fazendo um 
movimento intercalando au-
las com atividades políticas 
e culturais nos três turnos, 
mas sem atrapalhar o calen-
dário acadêmico. Mas nos 
campi de outras cidades, a 
exemplo de Cabedelo, Gua-
rabira e Sousa, as ocupações 
paralisaram as aulas", disse 
Weverton. 

A ocupação está sendo 
feita por estudantes de diver-
sos cursos superiores e téc-
nicos integrados com o apoio 
dos professores e pais de alu-
nos que, inclusive, vêm fazen-
do doações para os ocupantes 
se manterem na instituição. A 
ocupação, segundo Weverton, 
deve continuar até o dia 11 
deste mês, dia em que deve-

rá ser deflagrada a greve dos 
trabalhadores em educação 
de todos os campi dos institu-
tos federais do País.

A ocupação dos estu-
dantes nos institutos fede-
rais também se dá contra a 
reforma do Ensino Médio e 
contra o projeto "Escola sem 
Partido". A PEC 241 trata 
da limitação dos gastos do 
Governo Federal e inclui se-
tores essenciais como edu-
cação e saúde. Os demais 
estudantes do IFPB também 
apoiam o movimento no sen-
tido de que a opinião da co-
munidade acadêmica possa 
ser levada em consideração 
pelo Governo Federal. 

Greve no IFPB
Os trabalhadores em edu-

cação do IFPB que adminis-
tram o sindicato da categoria 
ameaçam entrar em greve no 
próximo dia 11 contra a PEC 
241, contra a reforma do En-
sino Médio e contra a reforma 
da Previdência. "O objetivo 
maior de nossa greve, que 
deve acontecer nos campi de 
todo o País, é fazer com que 
a PEC não tramite no Senado. 
Essa greve terá a participa-
ção de todos os trabalhado-
res (professores e servido-
res) dos 20 campi do IFPB", 
disse Edilson Machado, di-
retor do Sindicato dos Pro-
fessores do IFPB (Sintef-PB), 
campus de João Pessoa.

Os alunos estão no ter-
ceiro bimestre do ano leti-
vo no IFPB, faltando ainda 
a conclusão do terceiro e 
do quarto bimestre, ou seja, 
faltam 40 dias de aula para 
encerrar o ano letivo, mas 
segundo Edson Machado, o 

movimento grevista não vai 
atrapalhar o semestre por-
que os 40 dias que faltam vão 
ser cumpridos, mesmo com a 
greve sendo deflagrada.

Corte do ponto 
A decisão do Supremo 

Tribunal Federal de cortar o 
ponto dos servidores públi-
cos que entrarem em greve 
ainda não teve o acórdão di-
vulgado. "Essa medida deve 
ser diferenciada no caso 
das instituições de ensino, 
porque está atrelada ao ano 
letivo. Ou seja, o ano leti-
vo mesmo com a greve será 
cumprido e não vai prejudi-
car os estudantes. Então é 
uma medida que deve sur-
preender outras categorias 
e não os trabalhadores da 
educação", acredita Edson 
Machado.

Ele disse ainda que não 
haverá o corte para os pro-
fessores, porque a categoria, 
mesmo em greve, compen-
sará as aulas interrompidas 
logo após o movimento pare-
dista. "Como a gente não tem 
ainda o teor do acórdão com-
pleto, a orientação do setor 
jurídico do IFPB é que os pro-
fessores aguardem a publica-
ção para que seja feita uma 
análise exata, para sabermos 
o que realmente será aprova-
do pelo Supremo. Sabemos 
que vai haver corte do ponto 
dos grevistas, mas não conhe-
cemos ainda o teor dessa me-
dida", afirmou o sindicalista, 
lembrando que diversas cate-
gorias do setor de educação, a 
exemplo dos professores das 
universidades públicas fede-
rais, também estão com indi-
cativos de greve.

Ocupação estudantil não prejudica aulas no IFPB
CONTRA A PEC 241

José Alves
zaviera2gmail.com

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55 tem 
como objetivo estabelecer o 
congelamento nos gastos do 
Governo Federal e, como con-
sequência, impedir, por 20 
anos, investimentos que ultra-
passem a inflação do ano ante-
rior. Uma vez que a educação 
seria diretamente impactada 
pela medida, a reação de estu-
dantes, funcionários e profes-
sores do sistema público de en-
sino foi praticamente imediata, 
inclusive na Paraíba.

Seguindo o exemplo dos 
alunos do IFPB, os movimen-
tos de ocupação já se tornaram 
presentes nos campi da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Em Areia, alunos e ser-
vidores do Centro de Ciências 
Agrárias (CCA) mobilizaram-se 
no pátio do prédio central em 

ato contra a proposta. Ainda no 
campus II, não houve invasão 
do setor administrativo.

No campus do Litoral 
Norte, de Rio Tinto, os mani-
festantes utilizaram a sala de 
direção do Centro de Ciências 
Aplicadas e Educação (CCAE). 
As atividades administrativas, 
entretanto, não foram inter-
rompidas, sendo desenvolvi-
das na sala da cidade vizinha, 
Mamanguape.

O campus de João Pessoa 
ainda não recebeu nenhuma 
manifestação de ocupação. 
Muito embora um portal parai-
bano tenha noticiado que have-
ria um ato na última sexta-feira 
(28) e que a vice-reitora, Ber-
nardina Freire, estaria nego-
ciando com os estudantes para 
impedir a ocupação, a asses-
soria de imprensa da Pró-Rei-
toria negou que esse diálogo 
teria acontecido. Isso, porém, 
não significa que os alunos 

do campus I estejam omissos 
diante das problemáticas da 
PEC 55. Ontem, um grupo rea-
lizou uma manifestação diante 
da Biblioteca Central, para 
falar a respeito da proposta e 
das consequências de sua im-
plementação. Ficou decidido 
que uma plenária acontece-
ria hoje, às 17h, no Centro de 
Vivências. O objetivo é deci-
dir se a ocupação da Reitoria 
deve ou não acontecer.

Anteriormente conhecida 
como PEC 241, a proposta foi 
renomeada após ser aprova-
da na Câmara dos Deputados. 
Recebendo uma grande reação 
negativa por parte da popula-
ção, a medida foi também mo-
dificada para que saúde e edu-
cação só passassem a obedecer 
o teto da inflação a partir de 
2018. Entretanto, isso não foi 
suficiente para frear as críticas 
e manifestações populares que 
persistem repercutindo.

Manifestações também na UFPB
Lucas Campos
Especial para A União

Enem PPL recebem aposti-
las e podem ser de qualquer 
escolaridade. Segundo ela, 
o importante é ter aptidão, 
pode ser até mesmo do Ensi-
no Fundamental.

Perspectiva de nova vida
Fernanda de Olivei-

ra está há 3 anos e 3 meses 
cumprindo pena no Presídio 
Feminino Júlia Maranhão, 
em João Pessoa, por envolvi-
mento com o tráfico de droga. 

Tem o Ensino Médio comple-
to; é de João Pessoa e estudou 
em escolas estaduais no bair-
ro de Mangabeira. 

A reeducanda trabalha 
como auxiliar de cozinha, é 
estudante e seu maior objeti-
vo é continuar o curso técni-
co de serviço social. Fernan-
da disse que está gostando 
das aulas no presídio, que 
são ministradas às segundas-
feiras com outras internas. 
“Há oito anos que deixei de 

estudar para entrar na vida 
do crime, agora, estou de vol-
ta aos estudos”, salienta.

Este será o quarto Enem 
que Fernanda participa. Já 
participou de três no presí-
dio de Campina Grande. Dis-
se que passou em todos, mas 
não teve oportunidade. ”Te-
nho a perspectiva de quando 
sair ser gente do bem. Fal-
tam dois meses para ganhar 
o semiaberto – em janeiro”, 
comemora.

Inscritos no PPL por ano

Nº de unidades 
prisionais onde 
ocorrem as provas 
do Enem

2011   2012   2013   2014   2015   2016

Reeducandos 
inscritos no Enem

  7        16      31      43      42      46

 51      263    290    524    525    852

Cerca de 30 estudantes estão ocupando o Centro Estudantil da instituição desde o último dia 17
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IPC confirma que suco ingerido 
por criança estava envenenado
Após as investigações, a 
contaminação do lote do 
suco foi descartada 

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de um trabalho inves-
tigativo realizado em conjunto 
pela 10ª Delegacia Seccional e 
o Instituto de Polícia Científica 
(IPC), com sede em Campina 
Grande, confirmou o envene-
namento do suco ingerido por 
uma criança de sete anos, no 
município de Lagoa Seca, no 
último dia 19 de outubro.  Con-
tudo, após as investigações ini-
ciais ficou descartada a hipóte-
se de que o lote do qual o suco 
pertencia estaria envenenado.  

De acordo com o delegado 
da seccional, Iasley Almeida, o 
trabalho policial está dividido 
em três frentes: a contamina-
ção no produto (lote); conta-
minação ambiental (durante o 
armazenamento) e por último 
uma contaminação criminosa. 
“Quando iniciamos com as in-
vestigações em conjunto com 
a perícia, recolhemos com a 

ajuda da vigilância Sanitária 
várias caixinhas que faziam 
parte do mesmo lote do suco 
ingerido pela criança e nada 
foi encontrado. O que descarta 

a primeira linha de investiga-
ção: a contaminação no produ-
to (no lote). Ainda falta com-
provar as outras duas frentes, 
para saber exatamente como a 

criança foi envenenada”, disse 
a autoridade policial. 

A perita responsável pelo 
caso, Raquel Azevedo, disse 
que foram confrontadas vá-

rias amostras do suco para se 
chegar a esse resultado. “Nós 
analisamos a caixinha aberta 
pela criança, outras caixinhas 
fechadas que estavam na casa 

da família e ainda recolhemos 
diversas caixas do mesmo lote 
em supermercados de Campi-
na Grande e só foi encontrado 
veneno no suco que tinha sido 
consumido pelo menino, o 
que indica um caso isolado. O 
veneno presente era um pes-
ticida, de nome carbofuran”, 
afirmou Raquel. 

O caso tem mais 30 dias 
para ser encerrado e novas in-
vestigações ainda vão aconte-
cer. “vamos agora partir para a 
análise dos locais de armazena-
mento e levantar questões refe-
rentes à contaminação crimino-
sa”, revelou Iasley Almeida. 

Entenda o caso – No úl-
timo dia 19 de outubro, um 
menino de sete anos durante 
o lanche na escola ingeriu um 
suco de caixinha e sentiu-se 
mal. Ele foi socorrido para o 
Hospital de Lagoa Seca e em 
seguida foi encaminhado para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande, 
onde foi constatado envene-
namento. A criança recebeu 
alta no domingo (30).

Foto: Cláudio Goes

Laudo foi apresentado ontem em Campina Grande por delegados da Polícia Civil e peritas do Instituto de Polícia Científica

A decisão de prisão preventiva do 
estudante Marvin Henriques Correia foi 
mantida na tarde de ontem após au-
diência de custódia, na Vara das Execu-
ções Penais em João Pessoa. Por decisão 
da Justiça, ele foi encaminhado ontem 
ao presídio PB1, em Jacarapé.  O jovem 
de 18 anos é suspeito de dar "dicas" via 
whatsapp a Patrick Gouveia, no mo-
mento em que ele cometia o crime de 
esquartejar quatro pessoas de uma fa-
mília paraibana, em Pioz, na Espanha.  

O delegado Reinaldo Nóbrega, de 
Homicídios da capital, providenciou on-
tem a remessa do material apreendido 
– computador e celular de Marvin, para 
perícia no Instituto de Polícia Científica. 
Os peritos têm dez dias, que é o prazo 
legal, para concluir o levantamento do 
material. “Como se trata de investigado 
preso, solicitei do diretor do IPC celeri-
dade na conclusão da perícia’, adiantou. 
Para a polícia, a participação de Marvin 
ficou evidenciada após tomar conheci-
mento do diálogo, por whatsapp, quan-
do os dois conversam sobre o crime.

O delegado disse que recebeu o 
trabalho praticamente pronto da Polí-
cia Federal. “Inclusive, muito bem feito 
e, portanto, o inquérito policial só falta 
aparar um pouquinho as arrestas para 
que a gente consiga efetivamente con-
cluir as investigações”, afirmou.

Marvin foi preso na sexta-feira (28), 
a pedido do Ministério Público da Pa-
raíba, no momento que saia de sua re-
sidência, em João Pessoa. Segundo Rei-
naldo Nóbrega, o estudante está sendo 
indiciado pela participação e auxílio na 
chacina. Como é brasileiro e está no ter-
ritório nacional, vai responder pelo cri-
me no Brasil e pode pegar pena que va-
ria de 12 a 30 anos para cada homicídio. 
O delegado disse ainda que tão logo es-
teja de posse do resultado da perícia vai 
encaminhar o inquérito para uma Vara 
do Tribunal do Júri da capital.

  
A defesa       
"Você é psicopata demais", "coisa 

de doente mesmo". Essas foram algumas 
mensagens enviadas pelo whatsapp por 
Marvin Correia para Patrick Gouveia, no 
dia em que o acusado cometeu o crime. 

Justiça decide encaminhar 
Marvin Henriques para o PB1

PRISÃo PREVENtIVA MANtIDA

Foto: Marcos Russo

Pai de Marvin diz que ele não influenciou o amigo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Rachel Almeida
Especial para A União

Uma ação integrada das 
Polícias Civil e Militar na 15ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública (Aisp), com sede em 
Patos, resultou na prisão de 
Erasmo Carlos Lino Pereira, 25, 
na noite do sábado (29). Ele é 
suspeito de assassinar Aldery 
vieira dos Santos, 35. 

Segundo a polícia, Aldery 
foi vítima de golpes de arma 
branca durante uma seresta. 
Minutos depois, o autor do 

crime foi identificado e preso 
após diligências. O suspeito 
foi conduzido à delegacia para 
a realização do procedimento 
de flagrante e em seguida en-
caminhado para o Presídio de 
Segurança Máxima Procurador 
Romero Nóbrega, onde perma-
nece à disposição da Justiça. 

Combate ao tráfico 
A Polícia Militar desarti-

culou dois pontos de venda de 

drogas, no fim de semana, nos 
bairros do Pedregal e José Pi-
nheiro, em Campina Grande.

No Pedregal,  quatro sus-
peitos foram detidos com 280 
trouxas de maconha e duas 
espingardas. No José Pinheiro, 
um homem foi preso com 174 
tabletes, seis trouxas de maco-
nha e 75 pedras de crack. As 
drogas estavam dentro de uma 
casa que também servia como 
ponto de venda de drogas.

Suspeito de matar homem 
a facadas em Patos é detido

AÇÃo INtEGRADA

Uma ação integrada da 
Polícia Civil de Alagoa Grande 
e 4º Batalhão da Polícia Militar 
resultou na prisão em flagran-
te delito, na manhã de ontem, 
de Noé Rodrigues da Silva, 67 
anos. Ele é o principal suspeito 
de ter assassinado com vários 
golpes de faca José Wilson de 
Lima Silva. O crime foi registra-
do na noite do domingo (30), 
no pátio da feira livre de Alagoa 
Nova, no Brejo paraibano.

Assim que chegaram ao 

local, os policiais foram infor-
mados pelas pessoas que pre-
senciaram a ação criminosa 
em que o suspeito teria discu-
tido com a vítima e em seguida 
pegou uma faca e matou José 
Wilson.  Depois de uma busca 
pelas redondezas, os policiais 
encontraram a residência de 
Noé Rodrigues. Na casa do sus-
peito também foi encontrada 
uma faca semelhante a que as 
testemunhas disseram ter sido 
usada para assassinar José Wil-

son. O suspeito foi levado para 
a delegacia para prestar depoi-
mento e a faca encaminhada 
para o Instituto de Polícia Cien-
tífica de Campina Grande (IPC) 
para ser periciada.

Na delegacia, ele revelou 
ao delegado Danilo Orengo que 
o crime foi motivado por ciú-
mes de uma mulher que tinha 
envolvimento amoroso com ele 
e também com a vítima. Noé 
Rodrigues da Silva foi autuado 
por homicídio qualificado.

Polícias prendem acusado de 
homicídio no Brejo paraibano

EM ALAGoA NoVA

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba atendeu, das 
7h30 da sexta-feira (28) até 
as 5h de ontem, 313 ocorrên-
cias na Paraíba. Os números 
incluem as demandas recebi-
das através do 193. Foram 116 
atendimentos pré-hospitala-
res, 78 combates a incêndio, 
20 salvamentos, duas inter-
venções e emergências com 

produtos perigosos e quatro 
não classificadas. Na área de 
salvamento aquático, foram 
sete casos, sendo três crianças 
perdidas que foram devolvidas 
aos responsáveis, dois resgates 
aquáticos, um atendimento de 
primeiros socorros e outro não 
categorizado.  

Houve ainda 86 ações pre-
ventivas, com 42 informações 

prestadas ao público, 34 adver-
tências e dez pontos base em 
eventos externos. Do total de 
chamados recebidos, um teve 
vítima que veio a óbito. No sá-
bado (29), na estrada de Luce-
na, Litoral Norte, as guarnições 
constataram um capotamento 
com várias vítimas, sendo que 
uma ficou presa nas ferragens 
e já estava em óbito.

Corpo de Bombeiros realiza 
313 atendimentos na Paraíba

No FIM DE SEMANA

O pai de Marvin, Percival Henriques, dis-
se que estava angustiado com o fato do 
rapaz, apesar de ter conversado durante 
uma hora com Patrick e não ter divulga-
do a conversa e as fotos enviadas, estar 
sendo tratado como cúmplice do crime. 

Percival afirmou que em nenhum 
momento o jovem influenciou ou in-
terferiu o amigo a fazer algo. Ele disse 
que Marvin apenas teve curiosidade e 
por isso manteve a conversa por tan-
to tempo, e que só não divulgou por 
medo. "Meu filho não cometeu ne-
nhum crime. De fato ele foi um meni-
no inconsequente, por manter contato 
com um assassino sem dizer nada, mas 
em nenhum momento ele influenciou o 
amigo a fazer algo. Precisamos fazer a 
discussão moral, na qual ele tem que no 
mínimo refletir sobre o fato de receber 
as mensagens e guardar uma conversa 
com o assassino e outra coisa é dizer que 
ele participou do crime”, lamentou.

O advogado de Marvin, Sheyner 
Asfora, afirmou que todo o processo 
está sendo analisado e que é possível 
que o jovem responda a toda a investi-
gação criminal, que ainda está em cur-
so. O advogado acrescentou que será 
elaborado um habeas corpus, a fim de 
demonstrar ao Tribunal de Justiça e a 
Câmara Criminal que não possuem ele-
mentos suficientes para a prisão pre-
ventiva do jovem. 

Além disso, Asfora comentou que a 
defesa vislumbra uma repercussão jurí-
dica para o caso. "De fato, analisando 
pela ótica moral e ética, sua atitude foi 
reprovável, mas quanto ao direito pe-
nal, ele está sendo acusado como cúm-
plice do crime e isso só se daria se ele 
tivesse auxiliado, induzido e instigado 
Patrick, e analisando as próprias conver-
sas isso não ocorreu", finalizou.
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Multas por infrações no trânsito 
estão mais caras a partir de hoje
Valor da multa por dirigir 
sob efeito do álcool 
passou para R$ 2,9 mil

A partir desta terça-fei-
ra (1º), as infrações come-
tidas no trânsito resultarão 
em multas de valores mais 
altos, conforme determina a 
Lei 13.281, da Presidência da 
República. Com base na nova 
legislação, todas as multas – 
leves, médias, graves e gra-
víssimas – sofrerão reajuste 
de até 66,12%, variando en-
tre R$ 88,38 e R$ 293,47.

No caso dos condutores 
de veículos flagrados dirigin-
do sob o efeito de álcool ou 
que se recusarem a fazer o 
teste do bafômetro, o rigor 
da nova lei determina uma 
punição dez vezes mais alta 
do que a multa gravíssima. 
Nesse caso, o valor passará 
dos atuais R$ 1.915,40 para 
R$ 2.934,70, que representa 
um aumento de 53%. O in-
frator ainda terá a carteira 
de habilitação suspensa por 
12 meses.

O valor da multa por 
dirigir alcoolizado sofreu a 
primeira alteração em abril 
de 2012, quando foram apro-
vadas várias medidas desti-
nadas a endurecer a punição 
para combater a mistura de 
álcool e direção, incluindo 
a ampliação de provas de 
embriaguez. Na ocasião, a 
multa, que era de R$ 957,69, 
dobrou.

Ao justificar os valores 
que entram em vigor a par-
tir de hoje, o Departamento 

Nacional de Trânsito (Dena-
tran) explicou que os índices 
para as quatro modalidades 
de multa representam a cor-
reção parcial pela inflação 
acumulada do período de 
outubro de 2000 a abril de 
2016, que ficou em 184,48 
%, pelo IPCA. A direção do 
órgão alega que a correção é 
fundamental para resgatar o 
caráter punitivo e educativo 
das multas aplicadas aos mo-
toristas que transgredirem 
as leis do trânsito.

Outras mudanças rela-
cionadas às penalidades por 
infração de trânsito vão en-
trar em vigor na mesma data. 
Comunicar-se pelo telefone 
celular enquanto dirige, por 
exemplo, passará de infração 
média a gravíssima. Estacio-
nar em local proibido, inde-
vidamente em vaga de idoso 
ou deficiente, também passa-
rá a ser considerada infração 
gravíssima, sujeita à punição 
mais severa. 

Segundo o superin-
tendente do Departamento 
Estadual de Trânsito da Pa-
raíba, Agamenon Vieira, a 
determinação é do Denatran 
e, portanto, precisa ser cum-
prida pelos Detrans de todo 
o território nacional. “Não 
queremos arrecadar mais 
com esses novos valores. De-
sejamos que não haja infra-
ções, mas que as pessoas se 
eduquem e se conscientizem 
da necessidade de evitar aci-
dentes no trânsito, diminuin-
do o número de mortes e 
sequelados nos hospitais do 
Estado”, afirmou.

A Companhia Docas da 
Paraíba, sociedade de eco-
nomia mista que administra 
o Porto de Cabedelo, dispõe 
de uma equipe técnica es-
pecialista em Meio Ambien-
te. Profissionais que atuam 
diariamente para que haja 
o devido controle ambiental 
em toda a área portuária. Di-
versos programas são desen-
volvidos nesse campo sob a 
supervisão da presidente da 
Companhia Docas da Paraí-
ba, Gilmara Temóteo.

O técnico em Meio Am-

biente, Luzielson Pereira, 
explica que todos os dias 
são realizadas vistorias no 
cais do porto para o con-
trole da fauna sinantrópica 
nociva, que interfere ne-
gativamente na população 
humana, que pode causar 
eventuais prejuízos econô-
micos, ambientais ou põe 
em risco a saúde pública. 
A fim de garantir melhores 
condições de saúde aos tra-
balhadores e comunidade 
de entorno, é feito o con-
trole de roedores, insetos e 

aracnídeos na área portuária.
No Plano de Gerencia-

mento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) é feita a coleta se-
letiva. Parte dos resíduos é 
doada para a Associação dos 
Catadores de Reciclagem de 
Cabedelo. “A associação en-
volve hoje 83 famílias que 
vivem da reciclagem, então 
esta é uma ação sócio-am-
biental que o porto tem com 
essas pessoas”, avalia o técni-
co Luzielson.

Há ainda outros progra-
mas ambientais como o mo-

nitoramento da qualidade da 
água; o Plano de Emergência 
Individual que trata sobre 
possíveis acidentes ambien-
tais que podem ocorrer no 
cais do porto durante as 
operações. A equipe também 
controla, através de norma, 
para que navios não lancem 
água enquanto estiverem 
atracados no cais.  

O porto também está in-
serido no Plano Nacional de 
Controle da Dengue e Pro-
grama de Monitoramento do 
Cólera.

Equipe técnica especialista em meio ambiente realiza diariamente vistorias no cais do porto para controle da fauna sinantrópica nociva

Programas garantem controle ambiental 

Ações são intensificadas em CG 

NO PORTO DE CABEDELO

CEMITÉRIOS PARA O DIA DE FINADOSSeRViço

Veja os novos valores das multas:
Infração leve
- De R$ 53,20 para R$ 88,38 (aumento de 66%)
Infração média 
- De R$ 85,13 para R$ 130,16 (aumento de 52%)
Infração grave 
- De R$ 127,69 para R$ 195,23 (aumento de 52%)
Infração gravíssima 
- De R$ 191,54 para R$ 293,47 (aumento de 53%)

Mais de mil pessoas par-
ticiparam domingo (30) do 
Círio de Nazaré na capital. O 
evento é realizado há quatro 
anos pela Paróquia Sant’ana, 
no Funcionários II, e marca o 
enceramento das festividades 
da padroeira da comunidade 
Maria de Nazaré, que faz parte 
da paróquia. 

João Pessoa é a única ci-
dade da Paraíba a realizar o 
Círio, que começou às 7h com 
a missa solene na matriz pre-
sidida pelo bispo emérito de 
Cajazeiras, Dom José Gonzales 
e pelo padre Edilson Figuei-
redo, pároco de Sant’Ana. Em 
seguida, os fiéis saíram em 
procissão pelas ruas do bairro 
levando a imagem de Nossa 
Senhora Nazaré na berlinda 
até a capela que recebe o seu 
nome. Uma corda de 160 me-
tros circundou a imagem e 
todos queriam pegar na corda 
para alcançar uma graça.

A dona de casa Maria das 
Graças Pompeu disse que foi a 
segunda vez que participou do 

Círio. “Ano passado eu estive 
aqui e pedi uma graça para que 
meu marido deixasse a bebida 
e consegui e hoje, além de mim, 
ele e toda a minha família estão 
aqui para agradecer a Maria de 
Nazaré”, disse a mulher.

A enfermeira Ana Furta-
do de Alencar contou que há 
vários anos sofria com proble-
mas de saúde e que, segundo os 
médicos, tudo levava a crer que 
ela estava com um câncer. “Eu 
estava com todos os exames 
marcados para fazer na sema-
na depois do Círio. Então vim 
no domingo e fiz uma prece a 
Nossa Senhora de Nazaré para 
que nada de mal acontecesse 
comigo. Fiz os exames na se-
gunda-feira e o resultado deu 
negativo e hoje eu estou aqui 
para agradecer por esta graça”.

O padre Edilson Figueire-
do disse que  o Círio de Nazaré 
é uma tradição paraense e é 
a maior festa católica do pla-
neta. “Como vim das missões 
do Pará, ao chegar aqui tive a 
inspiração de trazer a ideia do 
Círio de Nazaré, que está sen-
do uma bênção para a comuni-
dade, a paróquia e todos nós”.

Círio de Nazaré reúne mais 
de mil fiéis em João Pessoa

FÉ E DEVOÇÃO

Paulo Cosme
Especial para A União

Os cemitérios públicos 
de Campina Grande estão 
prontos para receber os vi-
sitantes amanhã,  Dia de Fi-
nados. Com a manutenção 
diária nos oito cemitérios que 
administra, a prefeitura in-
tensificou as ações neste mês 
de outubro. 

A novidade deste ano é 
que serão instalados banhei-
ros químicos nos cemitérios. 
Serão quatro no cemitério do 
Monte Santo e dois nos outros 
sete cemitérios da cidade.  De 
acordo com o responsável 

pelo setor de fiscalização e 
gerenciamento de cemitérios, 
Lizandro Navarro de Lima, 
todos os cemitérios da cidade 
foram beneficiados com uma 
nova pintura, além dos ser-
viços de capinação, limpeza 
geral, poda de árvores e recu-
peração da iluminação.

A Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente (Sesuma) man-
tém mais de 60 funcionários 
dedicados aos cuidados dos 
cemitérios municipais. Só 
no cemitério Nossa Senhora 

do Carmo (Monte Santo), 15 
funcionários trabalham, dia-
riamente, para manter o local 
limpo e em bom estado.

 De acordo com o secre-
tário da Sesuma, Geraldo No-
bre, outro ponto importante 
no trabalho realizado diz 
respeito à limpeza desses lo-
cais e a irrigação das plantas, 
diante da atual crise hídrica 
do município. “A Prefeitura 
tem utilizado água do açude 
de Bodocongó para lavar as 
vias públicas e regar as plan-
tas dos cemitérios, a fim de 

poupar o que resta no Açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão)”. 

 Ao todo, a PMCG é res-
ponsável pela manutenção 
de oito cemitérios públicos, 
são eles: Cemitério Nossa 
Senhora do Carmo (Monte 
Santo), Nossa Senhora de Fá-
tima (Bodocongó), Cemitério 
de São José (José Pinheiro), 
São Judas Tadeu (Cruzeiro), 
Cemitério da Vila Cabral de 
Santa Terezinha e os localiza-
dos nos distritos de São José 
da Mata, Catolé de Boa Vista 
e Galante.

O Procon-JP reali-
zou pesquisa de preços 
nos cemitérios de João 
Pessoa e encontrou va-
riação de 150% no item 
limpeza (mensal), com 
preços entre R$ 20,00 e 
R$ 50,00, diferença de 
R$ 30,00. A menor varia-
ção ficou com a taxa de 
transferência de terreno 
perpétuo, 10,81%, com 
preços entre R$ 185,00 
(Cristo Redentor) e R$ 
205,00 (Boa Sentença), 
diferença de R$ 20,00.

O levantamento foi 
feito em 18 itens, como 
limpeza de túmulos, 
velório, taxa de sepul-
tamento, licença para 
construção de ossários e 
mausoléus e exumação 
de restos mortais. 

Outras variações 
nos preços dos serviços 
foram registradas na li-

cença para construção 
de tanque, 133,33%, 
com valores entre R$ 
30,00 (N. S. da Penha) e 
R$ 70,00 (Boa Sentença), 
diferença de R$ 40,00; 
saída de restos mortais 
(mausoléu), saída de res-
tos mortais (túmulo ro-
tativo), entrada de res-
tos mortais (mausoléu), 
entrada de restos mor-
tais (túmulos rotativos) 
e taxa de sepultamento 
(túmulos rotativos) fica-
ram todos com variação 
de 125%, com valores 
entre R$ 20,00 (N. S. da 
Penha) e R$ 45,00 (Boa 
Sentença), diferença de 
R$ 25,00.

Foram levantados 
preços em cinco cemité-
rios: Boa Sentença, Cris-
to Redentor, Santa Ca-
tarina, São José e Nossa 
Senhora da Penha.

Variação de 150% em JP
Procon realiza pesquisa

O Procon Municipal de 
Campina Grande realizou um 
levantamento de preços dos 
itens mais procurados para o 
Dia de Finados. A coroa peque-
na pode ser encontrada por 
valores que variam entre R$ 
80,00 e R$ 130,00, o que re-
presenta uma economia de até 
R$ 50,00.  A coroa média pode 
variar entre R$ 130,00 e R$ 
160,00, diferença de R$ 30,00 
de um estabelecimento para 
outro. Já para adquirir a coroa 
grande, o consumidor poderá 
economizar até R$ 100,00, vis-
to que este item pode custar de 
R$ 150,00 até R$ 250,00. 

A equipe de pesquisa 
também realizou levantamen-
to para flores bastante procu-
radas nessa época. O buquê, 
com seis unidades de flores 
do campo, varia de R$ 20,00 
a R$ 60,00. O buquê de rosas 
comuns, também com seis 
unidades, pode custar entre 
R$ 25,00 e R$ 50,00. Os valo-

res do buquê de rosas comuns, 
com 12 unidades, variam de 
R$ 50,00 a R$ 95,00.

O pacote de velas com 
oito unidades custa entre R$ 
0,89 e R$ 5,58, e a vela de sé-
timo dia, de R$ 3,98 a R$ 8,18. 
Comparando o preço médio de 
cada produto com a pesquisa 
de 2015, a equipe constatou 
aumento. O pacote de vela 
com oito unidades aumen-
tou 32,74%, passando de R$ 
1,68 para R$ 2,81. E a vela 
de sétimo teve aumento de 
42,84%, passando de R$ 3,63 
para R$ 5,19 este ano. 

Por outro lado, as flores 
reduziram o preço médio em 
relação a 2015. A unidade da 
Gérgebra caiu em 12,95%, 
passando de R$ 3,20 para R$ 
2,79. O buquê com seis rosas 
comuns reduziu 4,68%, cain-
do de R$ 39,58 para R$ 37,73 
e o buquê com 12 unidades 
reduziu 8,13%, passando de 
R$ 71,25 para R$ 65,45.

FOTO: Secom-PB
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Modelo de Escola Cidadã Integral 
desperta interesse do Senai de SC
Objetivo da visita é reforçar 
a implantação do sistema 
integral técnico, em 2017

Uma equipe do Senai do 
Estado de Santa Catarina está 
em João Pessoa até hoje, co-
nhecendo o modelo de escolas 
cidadãs integrais e cidadãs in-
tegrais técnicas, existentes na 
Rede Estadual de Ensino da Pa-
raíba. Ontem, a equipe visitou a 
Escola Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Erenice Cavalcante Fi-
delis, de Bayeux. O objetivo da 
visita foi buscar informações 
para reforçar a implantação 
do sistema integral técnico, 
em Santa Catarina, no próximo 
ano. Hoje, a equipe deve visitar 
a Escola Cidadã Integral Técni-
ca (ECIT) Pastor João Pereira 
Gomes Filho, em Mangabeira, 
na capital. 

Para o gerente operacio-
nal de Educação Integral da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), Gabriel dos San-
tos Gomes, a visita do Senai 
de Santa Catarina comprova 
que a Paraíba tem consegui-
do bons resultados na área 
de educação, servindo de 
referência até para outros 
estados. “Isso mostra que es-
tamos fazendo algo significa-
tivo, investindo na educação 
de qualidade e preparando 
o aluno para o mercado de 
trabalho, em áreas diversifi-
cadas”, disse.  

A coordenadora da Edu-
cação Profissional do Senai 
de Santa Catarina, Ana Paula 
Andrade, disse que a visita 
à Paraíba está sendo muito 
importante porque vai aju-
dar no processo de criação 
do novo modelo de Ensino 
Médio integrado ao conheci-
mento técnico naquele Esta-
do, para que, ao fim do cur-
so, o aluno do Senai receba 
o diploma referente às duas 
áreas, com foco em temas 
específicos. “Pretendemos 
criar clubes de conhecimen-
tos, que possam melhorar, 
por exemplo, a fluência do 
estudante em Inglês, incen-
tivar o empreendedorismo 
ou preparar o aluno para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem)”, revelou.

Além da coordenadora 
da Educação Profissional do 
Senai, integram a equipe de 
Santa Catarina, a assisten-
te técnica Camilia Vanin; o 
coordenador de curso do Se-
nai de Florianópolis, Gabriel 
Parachen; e o coordenador 
de curso do Senai de Criciú-
ma, Rodrigo Brandelero.

Escola Cidadã Integral
O modelo de escola pú-

blica implantado na Paraíba, 
com a proposta de organi-
zação e funcionamento em 
tempo único (integral), aten-
de aos planos estadual e na-
cional de Educação. 

O programa tem como 
foco a formação dos jovens 
por meio de um desenho cur-
ricular diferenciado e com 
metodologias específicas, que 
apresentam aos estudantes do 
Ensino Médio possibilidades 
de se sentirem integrantes do 
seu projeto de vida. No caso da 
Escola Cidadã Integral Técni-
ca, o modelo é parecido com o 
da Escola Cidadã Integral, mas 
tendo como diferencial os cur-
sos técnicos, que visam à for-
mação dos jovens para atua-
rem no mercado de trabalho. 
Ambas têm como foco propor-
cionar aos jovens se reconhe-
cerem como protagonistas em 
seus locais de atuação.

A equipe visitou a Escola Cidadã Integral Técnica Erenice Cavalcante Fidelis, de Bayeux, e hoje vai à Pastor João Pereira Gomes Filho, em Mangabeira 

Descoberta nova 
espécie humana

Uma nova pesquisa científica 
indica que traços de ‘primos distantes’ 
dos humanos – até então considerados 
perdidos e desconhecidos – podem es-
tar escondidos no DNA de moradores 
da Melanésia, uma região no sul do 
Pacífico que abrange a Papua Nova Gui-
né e ilhas vizinhas. Essas pessoas, de 
acordo com o estudo de um geneticis-
ta, podem indicar a existência de uma 
nova espécie humana.

De acordo com o cientista Ryan 
Bohlender, da Universidade do Texas, 
EUA, esta misteriosa e nova espécie 
apareceu, provavelmente, a partir de 
um terceiro ramo da árvore genealógica 
dos hominídeos que produziu os Nean-
derthais e os hominídeos Denisova, um 
primo distante extinto dos Neander-
thais. A conclusão foi apresentada no 
dia 20 de outubro durante reunião 
anual da Sociedade Americana de 
Genética Humana (ASHG, por sua sigla 
em inglês).

Enquanto muitos fósseis dos 
Neanderthais foram encontrados na 
Europa e na Ásia, os Denisovas são co-
nhecidos apenas a partir do DNA de um 
osso do dedo e um par de dentes en-
contrados em uma caverna siberiana.

Projeto Interatos 
com oficina de circo

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) está realizando até o 
dia 6, mais uma edição do projeto “Inte-
ratos - mostra e formação permanente 
de teatro, dança e circo”. A primeira 
atração é a oficina gratuita “Riso/Cô-
mico/Humor - Linguagem do Bufão”, que 
será ministrada por Joice Aglae Brondani 
(Salvador - BA). A atividade foi ontem e 
acontece também amanhã (2), das 9h 
às 12h, na sala 3 do Mezanino 2. 

Na área de dança, a atração é o 
espetáculo pernambucano “Frevo de 
Casa”, que será apresentado na sexta-
feira (4), às 20h. No domingo (6), às 
19h, a opção é o espetáculo musical “A 
Erudita”. As apresentações acontecem 
no Teatro Paulo Pontes. Os ingressos 
para cada atração custam R$ 5 (meia
-entrada) e R$ 10 (inteiro). 

Interatos é uma iniciativa da 
Funesc desenvolvida por meio das 
coordenações das respectivas áreas 
envolvidas no projeto. Sua primeira edi-
ção aconteceu em setembro de 2015. 
A proposta visa contemplar mensal-
mente segmentos das artes cênicas al-
ternando o palco entre atrações locais, 
nacionais ou internacionais.

Cristina Kirchner 
se compara a Lula

Em audiência realizada ontem, 
a ex-presidente da Argentina Cristina 
Kirchner se comparou a Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), que governou o Brasil 
entre 2003 e 2010. Ela foi interrogada 
pelo juiz federal Julián Ercolini em ra-
zão de um processo que responde por 
suposto favorecimento ao empresário 
Lázaro Baez em licitações públicas.

Cristina, que foi presidente da Ar-
gentina entre 2007 e 2015, é acusada 
de ter recebido propina de Báez durante 
sua gestão. O empresário está preso por 
lavagem de dinheiro em um esquema 
que envolvia a simulação de aluguel de 
quartos de hotéis que não foram, de 
fato, utilizados por hóspedes.

A ex-presidente não respondeu às 
perguntas feitas pelo magistrado, estra-
tégia que já havia sido previamente anun-
ciada pela defesa. Ao término da audiência, 
ela falou com jornalistas e afirmou que o 
processo contra ela é um “disparate”.

Cristina deixou o governo da 
Argentina em 2015, sendo substituída 
pelo empresário Mauricio Macri. Antes 
de ela assumir o mandato, a Casa Ro-
sada era comandada pelo seu marido, 
Néstor Kirchner, falecido em 2010.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) divulgou na noite de 
ontem os resultados do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) de 
2015 das escolas que oferecem o 
Ensino Médio integrado à educação 
profissional, dentre elas os institutos 
federais. A divulgação ocorre quase 
um mês depois da divulgação dos re-
sultados das demais escolas.

Após a divulgação das notas do 

Enem por escola, no dia 4 de outu-
bro, os institutos federais reclama-
ram da ausência das instituições na 
lista. As instituições divulgaram nota 
dizendo que os cursos de Ensino Mé-
dio ofertado por elas são de refe-
rência e que alcançaram posições de 
destaque em edições anteriores. O 
Inep admitiu o equívoco e garantiu 
a divulgação dos resultados.

Segundo o Inep, das 1.308 esco-
las com o Ensino Médio integrado à 
educação profissional, 961 passaram 
a ter seus resultados divulgados após 
aprimoramentos nos cálculos. Desse 

total, 92 (9,57%) pertencem à rede 
privada de ensino; 276 (28,72%), à 
federal; 580 (60,35%) às estaduais; 
13 (1,35%) às municipais.

Os resultados estão disponíveis 
no portal do Inep. Segundo a autar-
quia, as plataformas disponíveis no 
portal serão atualizadas no próximo 
dia 4.

A autarquia também revisou a 
divulgação geral do Enem por es-
cola e 355 tiveram seus resultados 
modificados por causa da inclusão 
dos estudantes do Ensino Médio in-
tegrado no universo dos cálculos.

Inep divulga resultados do Enem
esCoLas Com ensIno méDIo ProfIssIonaLIzante

O novo presidente do 
Botafogo, Zezinho do Bota-
fogo, assinou ontem, na sede 
da Maravilha do Contorno, o 
termo de posse para coman-
dar a presidência do Alvine-
gro no biênio 2017/2018, 
ao lado do vice, Guilherme 
Novinho. Ele assume o clu-
be hoje, para dar prossegui-
mento ao trabalho da última 

gestão, comandado por Novi-
nho, na busca de formar um 
time capaz de conquistar tí-
tulos e o acesso à Série B. Na 
oportunidade, foram inaugu-
rados vários melhoramentos 
da sede, no Cristo Redentor, 
como o salão de jogos, pisci-
na e a pavimentação. 

Confiante e otimista em 
fazer uma gestão vitoriosa 
o novo dirigente ressaltou a 
união do grupo e o apoio da 
torcida. “Chego para colaborar 

com o grupo que está no cami-
nho certo e contar com o apoio 
dos torcedores. Com união po-
demos alcançar os objetivos”, 
frisou. Com relação a reforços, 
Zezinho, disse que nos próxi-
mos dias a torcida terá novi-
dades. “Estamos conversando 
e aguardando as respostas de 
jogadores que podem defen-
der o Botafogo na próxima 
temporada. Até o final deste 
mês poderemos contar com o 
grupo formado”, disse.

Zezinho assume presidência do clube
Botafogo

“Chego para 
colaborar com o 
grupo que está 
no caminho 
certo e contar 
com o apoio dos 
torcedores”

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), prorrogou 
até as 14h de hoje o prazo para 
que os professores e escolas 
que tiveram suas inscrições 
homologadas nos prêmios Mes-
tres da Educação e Escola de Va-
lor encaminhem seus dossiês.

A próxima etapa será a 
publicação da portaria do se-
cretário de Estado da Educação 
criando a Comissão Estadual 
de Avaliação dos prêmios, que 

acontecerá no dia 4 de novem-
bro, assim como a homologa-
ção do envio do dossiê (rela-
tório do projeto, documentos 
comprobatórios e autoavalia-
ção com justificativa) da parti-
cipação das escolas e dos pro-
fessores no processo. Resultado 
sai em 10 de dezembro.

Os prêmios estão na 6ª 
edição e visam fomentar, sele-
cionar, valorizar e premiar as 
práticas pedagógicas e expe-
riências administrativas que, 

comprovadamente, tenham 
alcançado sucesso no enfrenta-
mento dos desafios no proces-
so ensino-aprendizagem.

Nos últimos cinco anos, 
os prêmios Escola de Valor e 
Mestres da Educação contem-
plaram 57.785 servidores, 
entre professores e demais 
profissionais de educação. 
Ao todo, foram investidos 
R$ 103.673.132,58. O prêmio 
Escola de Valor contempla com 
o 14º salário todos os funcio-

nários das escolas premiadas: 
gestores, técnicos, merendei-
ras, professores, porteiros, vi-
gias, entre outros.

Já o prêmio Mestres da 
Educação possibilita que 
professores com projetos 
premiados sejam beneficia-
dos com o 14º salário. Caso 
estes professores estejam lo-
tados em escolas já contem-
pladas com o Prêmio Escola 
de Valor, eles também rece-
berão o 15º salário.

Prorrogado prazo para envio dos dossiês
PrêmIos mestres Da eDuCação e esCoLa De VaLor

foto: Delmer Rodrigues/Secom-PB

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Otávio Sitônio Pinto fala 
sobre o falecimento do 
editor Carlos Roberto 
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Projeto Cinesolar será 
realizado hoje e amanhã, 
no Município de Coremas
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Artista plástica Marcele 
Gouveia abre hoje, em 
JP, a primeira individual 

FOTOS: Divulgação

Vanguardista

A morte, aos 74 anos de idade, do 
jornalista, editor e publicitário 
paraibano Carlos Roberto de 
Oliveira, que ocorreu às 16h do 
último domingo (30), em de-
corrência de um infarto sofrido 
depois de receber tratamento 
no Hospital da Unimed, em João 

Pessoa, onde estava internado, causou como-
ção entre os familiares, amigos e também foi 
lamentada em mensagens de pesar divulgadas 
por algumas instituições. “Homem das letras, 
dono de editora, profissional da Comunicação, 
Carlos Roberto tem uma trajetória inteira de 
vida voltada ao engrandecimento do Estado 
da Paraíba, na publicidade e difusão de sua 
história, cultura e turismo, abrindo novos 
horizontes e expandindo o fluxo de informa-
ção em favor de nossa terra. Criou marcas 
importantes para a imagem da Paraíba. Foi 
e sempre será uma referência no campo da 
publicidade e propaganda eleitoral e governa-
mental. Foi sempre um vanguardista de seu 
tempo, e possuía uma capacidade inventiva 
digna de um homem da Renascença”, exaltou, 
por exemplo, em nota em nome do Governo 
da Paraíba, a Secretaria de Estado da Comuni-
cação Institucional. “A Paraíba perde um dos 
mais importantes empreendedores nas áreas 
de comunicação, marketing e cultura literária. 
Ele tinha uma história de vida muito ativa e, re-
centemente, na área editorial. E, nesse aspecto 
editorial, eu o acho uma pessoa insubstituível, 
pois não consigo ver quem poderia continuar, 
como ele vinha fazendo, investindo nos autores 
paraibanos para tentar quebrar a barreira do 
mercado editorial nacional, principalmente do 
Centro e Sul do País”, disse o escritor, jornalista 
e historiador Bruno Gaudêncio, que, a propó-
sito, roteirizou três títulos da coleção Primeira 
Leitura, da Patmos Editora, fundada pelo agora 
saudoso Carlos Roberto, cujo velório ocorreu 
no Cemitério Parque das Acácias, onde o corpo 
foi sepultado ontem. 

Bruno Gaudêncio lembrou que, no último 
sábado, dia 29 de outubro, estava com Carlos 
Roberto de Oliveira em Campina Grande. “Nós 
lançamos, por volta das 18h, na Livraria Nobel, 
os livros Horácio de Almeida em Quadrinhos, 
que eu roteirizei e que já havia lançado em 
João Pessoa no último mês de agosto, e Celso 
Furtado em Quadrinhos, cujo roteiro é de João 
Matias, ambos publicados pela Patmos. Na 
ocasião, Carlos Roberto estava bem e conversa-
mos muito. Ele retornou para a capital cerca de 
duas horas depois do evento, lembrando que, 
no dia seguinte, domingo, ia jogar futebol com 
os amigos, prática tradicional que ele já fazia 
há 35 anos e começou a passar mal durante a 
partida até que terminou falecendo”, comentou 
ele, que também foi o roteirista dos livros Pe-
dro Américo em Quadrinhos e Ariano Suassu-
na em Quadrinhos, lançados em 2015. “Nesses 
dois últimos anos me tornei um amigo dele e, 
por isso, sua morte me causou tristeza, porque, 
em certo momento, ele começou a falar de 
morte para mim, além de ser uma grande 
perda”, prosseguiu ele, lembrando que Carlos 
Roberto já havia tido experiência semelhante 
nos anos 1970, quando criou a Editora Acauã.    

“Não lembro o ano exato em que conheci 
Carlos Roberto, acho que 1983 ou 84, não sei. 
Mas conheci-o quando ele assumiu a presi-
dência da PBTur, onde eu já trabalhava. Na 
verdade, aprendi a trabalhar com ele. Um chefe 
exigente e ao mesmo tempo solícito a ensinar 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Com a Coleção Primeira 
Leitura, Carlos Roberto 
divulgava e valorizava o 
trabalho de roteiristas e 
ilustradores paraibanos   

a inexperientes como eu. Conheci sua filha 
Cláudia nesse tempo, ainda muito pequena, e 
já ouvia-o falar na família que muito amava. 
Trabalhamos todo o tempo em que ele pas-
sou à frente da PBTur, e dessa convivência 
resultou uma amizade de verdade. Em 1996, 
soube que eu precisava de uma renda extra 
pra ajudar nas despesas, confiou-me um 
trabalho de criação de um banco de imagens 
onde eu fazia em casa, e solidificamos nossa 
amizade nesse período. Muito crítico, mas 
muito bem humorado, conversar com Carlos 
Roberto era como uma aula prazerosa. Sabia 
tudo sobre quase todos os assuntos, mas era 
a Comunicação e seus desdobramentos que 
ele conhecia como poucos”, lembrou a supe-
rintendente de A União, Albiege Fernandes. 

“Como eu, devoto de Nossa Senhora, 
dedicamos algumas horas a conversar sobre 
os mistérios das religiões e, recentemente, 
ganhei dele uma medalha milagrosa que 
trago sempre comigo. Inquieto, queria saber 
coisas bobas, do dia a dia. Certa vez, pergun-
tou-me: “Bia, na missa,  tu dá aquele aperto 
de mão no vizinho ao final do Pai Nosso? Eu 
não faço aquilo de jeito nenhum”, perguntava 
e respondia com aquele ar de criticidade 

que o tornava mais admirável ainda. Amigo, 
afetuoso, sincero. Assim era o homem Carlos 
Roberto de Oliveira. Mente transformadora, 
reformadora, personalidade forte e muita ou-
sadia são as marcas do empresário, jornalista 
e executivo que foi Carlos Roberto. A Paraíba 
perde um de seus mais atuantes personagens 
do século XXI. Espero que algum jornalista/
escritor faça sua biografia. Ele a Paraíba me-
recem”, concluiu Albiege Fernandes. 

O jornalista e membro da Academia Pa-
raibana de Letras (APL), Carlos Aranha, que 
também é colaborador de A União, foi outra 
pessoa a lamentar a morte do editor e publi-
citário. “Jornalista de primeira linha, pionei-
ro editor de livros de excelente qualidade, 
criador da programação das ondas tropicais 
da Rádio Tabajara, amigo de grande caráter... 
Este era Carlos Roberto Oliveira, que, aos 74 
anos, morreu no domingo vitimado por um 
infarto fulminante. Seu corpo foi sepultado 
na manhã de ontem no Parque das Acácias. 
Carlos Roberto é insubstituível”, manifestou-
se ele, nas redes sociais. 

De acordo com familiares, há 15 dias, 
Carlos Roberto - que era natural da cidade de 
João Pessoa -  já vinha se queixando de des-

conforto físico, mas sem tomar medidas 
preventivas. Até que, no último domingo, 
ele sentiu-se mal e foi levado pela esposa 
e a filha para o Hospital da Unimed, onde 
foi submetido a um cateterismo. Porém, 
ele não resistiu e morreu, depois de reali-
zado o procedimento.

A propósito, no mesmo domingo, dia 
30, data da morte de Carlos Roberto, o Go-
verno da Paraíba - no qual foi secretário na 
gestão de Tarcísio Burity - divulgou nota de 
pesar. “A Secretaria de Estado da Comunica-
ção Institucional, em nome do Governo do 
Estado da Paraíba, vem demonstrar publi-
camente profundo pesar pelo falecimento 
do publicitário, ex-secretário de Estado e 
empresário Carlos Roberto de Oliveira. Não 
passou pela vida em brancas nuvens, deu 
sua contribuição social num quinhão acima 
dos valores de mercado, mesmo sendo um 
marido, pai e avô extremamente dedicado, 
no tempo e na ação. Aos amigos e fami-
liares, o desejo de que o legado de Carlos 
Roberto de Oliveira seja um alento pela 
perda da presença física. E que seu exemplo 
de vida o coloque entre os mais privilegia-
dos lugares ao lado de Deus”. 

A Casa de Epitácio Pessoa também 
divulgou nota de pesar, cujo teor, na 
íntegra, é o seguinte: “A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba lamenta o falecimento 
do publicitário, ex-secretário de Estado 
Carlos Roberto de Oliveira. Carlos Rober-
to teve um vida voltada para publicidade, 
marketing e divulgação da Paraíba. Aos 
amigos e familiares, nosso mais profundo 
pesar. Que seu legado seja imortalizado 
e considerado exemplo para futuras ge-
rações. Que Deus conforte a família neste 
momento de dor e que possa recebê-lo 
em seus braços, dando-lhe o lugar mere-
cido ao seu lado”.

A Associação Paraibana de Imprensa 
também divulgou nota em que se solida-
riza com a família do jornalista, publici-
tário, marqueteiro e empresário Carlos 
Roberto, que era casado com a médica 
Ivanilda Nascimento de Oliveira, com 
quem teve duas filhas, Cláudia Roberta e 
Luciana Roberta, além dos netos Camilla, 
Marcella, Carlos Roberto Neto, Rafael e 
Davi. “A API roga a Deus todo o conforto à 
família pela lamentável perda”, conclui a 
mensagem. 

Familiares, amigos e instituições lamentaram a morte, aos 74 anos, do 
jornalista, editor e publicitário paraibano Carlos Roberto de Oliveira



 

Morre um editor num país de poucos 
editores. Prejuízo grande. Ele fazia o papel 
que poucos capitalistas têm a coagem de 
fazer: editar livros. A escolha de uma de-
terminada obra para ser por ele editada já 
era a certeza do sucesso, pois o capitalista 
precisa do retorno de seu dinheiro. Carlos 
Roberto de Oliveira sabia avaliar o valor de 
um determinado livro. Sou suspeito para 
afirmar isso, pois fui editado por Carrín, 
vide “Dom Sertão, Dona Seca”.

Em nenhum mo-
mento lhe pedi edição 
para o meu ensaio 
sobre a seca. Carrín 
foi quem me procurou 
para fazer a segunda 
edição de Dom Sertão. 
Só então entendi que 
o livro poderia ter su-
cesso comercial, isto é, 
podia ser recebido pelo 
público leitor como o 
foi pela crítica. Por essa 
não podia ter melhor 
receptividade, haja 
vista as opiniões de 
Luís Augusto Crispim, 
Adalberto Barreto, Wal-
demar Solha e Amaury 
Vasconcelos. 

Faltava ao livro a 
magia da distribuição, que só um editor 
vocacionado sabe fazer. E lhe dar a ga-
rantia do retorno colimado por qualquer 
empresário que se lance à tarefa de edi-
tar livros. O mercado brasileiro é hostil 
à mercadoria livreira. Portugal compra 
mais livros que o Brasil. Portugal tem um 
mercado de dez milhões de pessoas, ou 
seja, leitores potenciais, contra 220 mi-
lhões de brasileiros: o segundo mercado 
consumidor de azeite e vinho portugue-

Diolin-
da, 52 anos, 
agricultora 
desde a ado-
lescência e 
moradora na 
zona rural do 
Estado, sofre 
de espondilo-
se e osteoar-
trite, com 
fortes dores 
lombares 
e cervicais. 
Segundo o 
atestado for-
necido pelo 
médico do 
SUS, ela não 
teria condições de realizar esforço na coluna. Em 
2013, passou seis meses encostada. Ao buscar no-
vamente o benefício em 2014, ela teve seu pedido 
de auxílio-doença negado por falta de provas de 
que estaria incapacitada para o trabalho.

Diolinda então buscou o benefício judicial-
mente, mas também teve o pedido negado sob 
o argumento de que, “por ser mulher, exercia 
atividade laboral mais leve e compatível com seu 
estado de saúde”. Conforme o perito designado 
pelo juízo, ela poderia trabalhar na agricultura 
desde que tomasse medicação para a dor e se 
posicionasse “o mais ergonomicamente correto 
possível”. Seu advogado buscou resposta no TRF 
e obteve, por meio de recurso, o restabelecimento 
do auxílio-doença de sua cliente. A decisão refor-
mou sentença proferida em primeira instância.

A agricultora recorreu ao TRF reforçando 
os argumentos de que estava sem condições de 
seguir na agricultura. Para o relator designado 
para o acórdão, “o conjunto das provas indica que 
existe incapacidade permanente para a atividade 
habitual da postulante”. A decisão foi por maioria 
(3x2) e o voto vencedor destacou: “Rejeita-se o 
menosprezo e a inferiorização do trabalho rural 
feminino em comparação ao masculino, percep-
ção que contraria tanto a realidade sociológica 
devidamente documentada, quanto a proibição 
de discriminação por sexo e por gênero”. Outro 
desembargador entendeu ter havido “preconceito 
por parte do perito ao distinguir as atividades no 
campo como femininas ou masculinas”.

Detalhe curioso é que foram femininos (duas 
desembargadoras) os votos que negavam o 
pedido da agricultora. E os votos masculinos (três 
desembargadores) fulminaram o preconceito e 
restabeleceram o auxílio-doença a ser pago pelo 
INSS.

Precedentes judiciais 
Com o Selo Editorial Forense (Grupo GEN) 

foi lançada recentemente a obra “Precedente 
Judiciais – Teoria e Dinâmica”, do autor Ronal-
do Cramer (Publicação: 9/9/2016 - Edição: 
1|2016 - Páginas: 256 – Preço: R$ 72,00). Com 
a adoção de um sistema de precedentes pelo 
novo CPC, passou-se a ter necessidade de dar 
tratamento teórico ao precedente judicial, 
definindo seus significados e características, 
fazendo classificações para distingui-lo de 
outros fenômenos processuais, interpretando 
e sistematizando os dispositivos sobre o tema 
contidos no novo Código e, especialmente, de-
terminando quais os precedentes vinculantes 
no nosso ordenamento.

O Direito Processual Civil é uma área prepon-
derantemente prática. De nada adianta forjar o 
melhor dos institutos no ambiente acadêmico, se 
esse instituto tiver pouco ou nenhum rendimento 
na praxe forense por incompreensão de quem 
milita em nosso sistema de Justiça. Os institutos 
processuais devem funcionar tanto nas salas de 
aula de doutorado das mais importantes univer-
sidades do País quanto nos corredores dos fóruns 
mais distantes. E foi exatamente isso o que se ten-
tou fazer. Neste estudo, encontra-se uma proposta 
de teoria dos precedentes judiciais, com aplicação 
para o Processo Civil brasileiro, pensada a partir 
dos nossos hábitos processuais.

Homens de bem

Anunciação

Cronicartigo

Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de novembro de 2016

Observatório da Imprensa

Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Derrubada
de preconceito

Em 2006 José Maranhão voltou ao governo da Paraí-
ba, após a cassação do governador eleito Cássio Cunha 
Lima. A época não foi a melhor para um homem sério 
retomar seu programa de benfeitorias com vistas aos 
paraibanos. O Erário estava comprometido com os 17 
planos de funcionários do Estado que sancionados no ano 
anterior, mas com vigência a partir de fevereiro vindou-
ro!.

Nesse ano a mídia comentava o envolvimento do Se-
nador Ney Suassuna, do PMDB,  e dos deputados federais 
Marcondes Gadelha e Benjamim Maranhão, no escândalo 
das ambulâncias. Na campanha para a renovação dos 
mandatos tornou-se evidente o incômodo do governa-
dor, em especial, quanto a Ney Suassuna que se dizia o 
“Senador de Maranhão”. A comissão de inquérito aberta 
no Congresso dava conta dos que se locupletaram no 
escândalo das “Sanguessugas”.  A pressão do governador 
influiu na conduta do deputado Benjamim que atendeu 
aos reclamos do tio e renunciou à candidatura.

Os meios de comunicação fizeram festa com a desgra-
ça alheia nos comentários mais picantes. Nesse entrevero 
o notável colunista do jornal O Norte, Rubens Nóbrega, 
lançou em seu espaço, por sinal o mais lido de então, 
pela coragem de narrar os fatos, um programa intitulado 
–Homem de bem - e endereçou perguntas a pessoas, que 
tiveram proximidade com elementos da vida pública do 
passado, que se enquadrasse na denominação sugerida. 

Por ter iniciado minha carreira como funcionária 
pública, no Poder Legislativo,  recebi o convite e respondi, 
os tópicos para a glosa do periodista, transcrita após o 
ponto.

“A escritora Lourdinha Luna me deu um presente. Ela 
respondeu o questionário aplicado na coluna de sábado 
último (“Quanta diferença!”), sobre figuras exemplares 
da história política paraibana. Ela tratou mais particu-
larmente de Pedro Gondim, de quem foi secretária, como 
veremos mais adiante. Lourdinha ofereceu resposta e 
sentido com seu texto sempre primoroso à pergunta 
sobre se existia na Paraíba alguém capaz de apontar um 
único ato desabonador em Pedro Gondim, Ernani Sátiro, 
Ivan Bichara e Argemiro de Figueiredo.

Claro que nessa lista cabe mais gente inclusive de 
alguns que ainda estão vivos gozando de boa saúde, com 
a graça de Deus e a confiança de seus contemporâneos, 
porque honram e honraram os mandatos que o povo lhe 
confere, diferentemente, de outros que tanto nos enver-
gonham hoje.   O traço comum a todos os homens de bem 
citados é que não se permitiram e nem deixaram que 
familiares seus, amigos e aliados, usassem o poder para o 
enriquecimento pessoal, suportado por evidente expan-
são empresarial e patrimonial, com ou sem “laranjas”. 

Os citados não mantiveram empresas que passaram a 

ser merecedoras do Estado quando ele assumira o gover-
no. Pedro, Ernani, Ivan e Argemiro seriam incapazes de 
direcionar licitações de obras públicas para entregar a 
seus financiadores de campanha. Daí porque num com-
parativo com o que estamos vendo hoje e desde algum 
tempo o título daquela coluna não poderia ser outro – 
Quanta diferença! 

 Então nesta edição pego o presente da excelente 
Lourdinha Luna e repasso, por inteiro aos eleitores pos-
síveis. Aposto que a leitura do escrito de Lourdinha, dona 
do tópico a seguir, todos sentir-se-ão igualmente presen-
teados tanto quanto o colunista.”

Caro amigo Rubens (28.8.2006): Em resposta ao 
questionário inserido em sua coluna de sábado, sobre  
Pedro Gondim e outros ex-governadores do Estado da 
Paraíba,  tenho autoridade para falar. Como funcionária 
do Poder Legislativo, testemunhei a lisura dos atos desses 
ex-governadores e de Pedro Gondim e Ivan Bichara, em 
períodos diferentes, fui assessora.   De Ernani Sátiro 
também posso informar sobre a retidão de suas ações, em 
face da longa convivência com José Américo e pelo que 
acompanhei em sua administração. Dos demais, embora, 
sem proximidade sei que foram homens de bem comum 
que honraram seu berço. Expressarei minha opinião so-
bre cada um por sua vez, a começar por Pedro Gondim.

Como vice-governador do Estado da Paraíba, na 
chapa que elegeu Flávio Ribeiro Coutinho, governador, em 
face do seu impedimento, Pedro Gondim partiu para fazer 
um governo do “povo para o povo”, recomendado pelo 
presidente Abrão Lincoln, por ser o ideal. 

Cumpriu tão fielmente sua agenda democrática e hu-
mana que se credenciou a 2º mandato.  Ao término do seu 
míster deixou o Palácio da Redenção, tão pobre quanto 
entrou, pois a política havia lhe consumido os seus bens 
materiais.  Sem ter feito dos cargos gazua para abrir as 
portas do enriquecimento eis a razão porque os correli-
gionários custearam sua campanha na conquista do novo 
pleito.  

Trabalhei na campanha de 1960 como voluntária. 
Ninguém tinha salário. A correspondência era entregue 
por nós para evitar despesas com selos e estafetas. O en-
tusiasmo tomou conta da população que nos comícios ao 
som de um conjunto da Polícia Militar desfilava pelas ruas 
a arrastar multidões. 

Foi íntegro  em tudo  que fez e nem seu mais cruel 
adversário o acusou de nenhum crime de corrupção.   Na 
fase aziaga, quando os sabujos da UDN, que todos os dias 
beijavam-lhe as mãos afastaram-se, solenemente desa-
bafou: “Não variei e afirmo não variar de conduta. Com-
preendo a vida como uma unidade de amor e trabalho, 
contra o egoísmo que seja prece, gesto e ação.” Na plaque-
te que assino em seu centenário só mais explicita.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

ses. Mas o empresário Carlos Ro-
berto não investiu em azeite nem 
vinho, preferiu o mercado livreiro.

Essa opção pela venda de 
livros aconteceu pela segunda vez, 
pois Carrín já havia feito isso antes 
com a Editora Acauã, junto com 
Gonzaga Rodrigues e Adalberto 
Barreto. O insucesso comercial da 
empresa, antes de desanimá-los, 
ensinou-lhes o caminho das pedras. 

Para minha surpresa, 
“Dom Sertão” vende bem 
no mercado brasileiro. E 
agora surge o interesse de 
tradução para o alemão. 
Pena que Carrín não tenha 
recebido essa notícia 
tempestivamente. Eu só 
queria anunciar-lhe com 
o preto no branco, mas ele 
não esperou.

Como entender o capricho 
da Natureza?

Carrín não fumava e era 
atleta, jogando futebol aos 75 
anos. Mas foi surpreendido 
pelo enfarte. Eu sou ocioso e já 
botei quatro “stents” – aquelas 
molinhas de aço que os mé-
dicos enfiam no coração da 
gente, e que veio substituir as 

pontes de safena e de mamária . Posso 
ser surpreendido por Dona M, mas estou 
aparentemente bem. Uma coisa sei fazer: 
não boto doença na poupança. Prefiro ser 
considerado hipocondríaco, ao procurar 
os médicos com dores no peito e coisas 
que o valham.

Tão vendo, Doutores? Meu amigo 
Carrín jogava futebol, como os senhores 
me recomendam, mas foi para o Céu an-
tes do tempo. Se houver Céu ele foi para 

lá, pois era o maior devoto de Nossa 
Senhora Mãe de Jesus que conheci. Os 
muçulmanos dizem no sentido inverso: 
IssubenMarian – Jesus filho de Maria. 
E defendem a virgindade de Maria de 
espadas na mão. Diz o Corão que Maria 
estava à beira de um regato quando 
recebeu a visita do anjo e este lhe anun-
ciou que seria mãe do Profeta.

Taí um livro em que os herdeiros 
de Carrín podem investir: o Corão. Pois 
o dito livro não é vendido, mas dado aos 
crentes. A Editora Patmos bem que pode 
fazer uma edição do texto de Maomé. Um 
texto bonito, muito poético. Será que os 
caras do Estado Islâmico viriam tomar 
satisfações? Tenho para mim que a Pat-
mos, respeitando o texto original, estaria 
divulgando o Livro Sagrado. Em nome de 
Deus, o Clemente, Misericordioso.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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O mercado 
brasileiro 
é hostil à 
mercadoria 
livreira. 
Portugal 
compra mais 
livros que o 
Brasil



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Cinema

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Intitulado de “Cinesolar – Caminhos 
do Brasil”, o novo projeto da Brazucah 
Produções, em parceria com o Google, 
levará ao município de Coremas, no inte-
rior do Estado, hoje e amanhã, um pouco 
da sétima arte – o cinema - exibida por 
meio de um telão que funciona com ener-
gia solar. De forma itinerante, a exibição 
dos curtas e longas-metragens que farão 
parte do projeto tem como objetivo unir 
a arte, cinema e sustentabilidade. Entre 
locais que o projeto irá passar estão à 
Rodoviária e Pátio da Igreja de São Pedro, 
já os títulos escolhidos para fazerem 
parte das exibições estão “Colegas” e “O 
Palhaço”. Em ambos os dias a entrada é 
franca. 

Iniciando suas atividades a partir 
das 18h30, o público presente dará play 
no evento primeiramente com a exibição 
de curtas, com temáticas sustentáveis, 
voltadas para as crianças. Entretanto, 
logo após às 19h30, os adultos são con-
vidados a se juntares e fazerem parte do 
evento para assistir os filmes principais 
da noite. 

Por exemplo, hoje o longa-me-
tragem “Colegas”, dirigido por Marcelo 
Galvão toma conta da noite. Já amanhã, 
a produção audiovisual será “O Palhaço”, 
dirigido por Selton Mello. Em especial 
nessa produção fizeram parte do elenco 
os atores Paulo José, Larissa Manoela, 
Moacyr Franco e Giselle Motta, além do 
próprio Selton Mello. 

Todo o projeto irá funcionar da 
seguinte maneira. O público interessado 
em ver os filmes irá se acomodar em uma 
van equipada com placas solares que 
possibilitam, através de um sistema con-
versor de energia solar para elétrica, a 
exibição de filmes e apresentações artís-
ticas. No interior do veículo, existem 100 
assentos para o público e um telão com 
metragem de 200 polegadas, sistema de 
projeção e som e até um estúdio de gra-
vação. Quando chegam às cidades tudo é 
retirado da van e o cinema é montado em 
lugares como praças públicas e quadras 
esportivas.

Algo interessante a se destacar 
da iniciativa é que, tanto hoje como 
amanhã das 14h às 17h será minis-
trado também a Oficinema Solar 
(oficina de cinema) onde pessoas, 
especialmente estudantes, aprendem 
a produzir seus próprios filmes. Além 
disso, o filme produzido durante a 
oficina é exibido à noite, junto com o 

Adeus a Carlos Roberto

Compartilho emoções e reminiscências provocadas 
por um fato triste: a morte no domingo aos 74 anos do edi-
tor, jornalista, publicitário e empresário paraibano Carlos 
Roberto Alves de Oliveira. 

Mente brilhante, inovou práticas da comunicação e 
do marketing no Nordeste. Realizamos muitos projetos ao 
longo de mais de 30 anos de amizade. Como contou Sílvio 
Osias, também conheci Carlos ao final dos anos 1960 por 
causa da “Stop”, a loja de discos que realmente importava 
em nossa cidade. 

Carlos Aranha me levou ao profissional de comunica-
ção. Com ele, aprendi o básico do que hoje chamamos de 
planejamento estratégico. Processos do tipo customização, 
modelagem de procedimentos, percepção de tendências, 
promoção de talentos, compreensão de demandas estavam 
na prática cotidiana de um gestor intuitivo que antecipou 
formas de pensar e agir hoje indispensáveis ao campo 
negocial. 

Atuamos juntos, geralmente ele como diretor, em 
rádio, jornal, revista, livros e produções de TV. Em abril 
iniciamos um diálogo específico sobre o convite que me 
fez: escrever sua biografia. Projeto que dificilmente poderei 
levar à frente. O que ele queria nessa biografia era revelar 
histórias que havia guardado durante anos. 

Falou-me de acontecimentos que pretendia detalhar 
como os que o levaram à sala de Roberto Marinho, à época 
um dos mais poderosos empresários da comunicação 
internacional. Ou de como o município do Conde deixou de 
acolher um monumental santuário para a prática do turis-
mo religioso, investimento de milhões de dólares que não 
aconteceu devido à sabotagem de tempos de muita inveja, 
pouca ousadia e baixa criatividade. 

Espiritualista e profundamente religioso, empreen-
dedor pragmático, foi secretário de Estado, empresário e 
consultor. 

Era um intelectual afeito aos clássicos, conhecedor 
da Bíblia, e apaixonado por outras culturas. Carlos visitou 
mais de 60 países e planejava novas viagens. Partiu agora 
em viagem definitiva. Ficará em nossa memória. 

Carlos Roberto me disse na quarta-feira, dia da nossa 
última conversa, que gostava de observar o mundo para 
além da inocência. 

Isso foi quando, durante diálogo sobre a juventude de 
Machado de Assis, eu me referi ao modo como ele, Macha-
do, puro, inocente e besta como na canção de Raul Seixas, 
reagia à reação das pessoas aos ataques de epilepsia que 
tantos constrangimentos causavam ao romancista de “Me-
mórias póstumas de Braz Cubas”. 

Discutíamos que caminhos tomar para construir um 
protótipo de perfil psicológico do escritor na passagem 
da infância para a adolescência. Isso porque combinamos 
que eu escreveria a vida de Machado em quadrinhos para 
a vitoriosa coleção da Patmos, editora que fundou para 
ressignificar, e conseguiu, a produção de HQs no Estado. 
Estava provocando positivamente o Nordeste. E distribuin-
do o talento de jovens desenhistas, cartunistas e ilustrado-
res no País inteiro.

Carlos me disse: “ Só não vá em busca da mente de 
Machado pelo caminho da inocência porque quem sofre 
preconceito perde a inocência cedinho, cedinho”.

Mas o fervor religioso que direcionava as atitudes que 
ele considerava fundamentais para seu equilíbrio e desen-
volvimento existencial tinha o toque da inocência.  Ele era 
alguém capaz de investir pesado numa ideia, num livro, 
numa empresa, ao identificar a densidade histórica da 
iniciativa ou do gesto criativo ou transformador, para além 
do lucro imediato.

Mito do marketing, adotou a máscara cínica, que eu 
dizia clínica, com a qual afirmava, irônico, que o dinheiro 
vinha em primeiro lugar. Na verdade, com ele, o dinheiro 
estava sempre no lugar merecido: o lugar que viabiliza 
empreendimentos.

Nossas conversas se estreitaram desde que ele se 
impôs a missão de estabelecer um novo ciclo de populari-
dade para Augusto dos Anjos. Editou duas antologias que 
reverberam nacionalmente. Mas a morte, usando as garras 
da pantera ingrata de Augusto, interrompeu sua trajetória 
cheia de planos urgentes. A vida nos apedreja com essa 
perda.   

Memória em 
destaque

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-fEiRA, 1 de novembro de 2016 11

FOTOS: Divulgação Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

Inovação e tecnologia atreladas à produção cultural 
levam cinema até Coremas com projeto “Cinesolar”

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Co-
média. Duração: 101 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Halder Gomes. Com Edmilson 
Filho, Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: 
Durante a década de 80, lutadores de va-
le-tudo passam por dificuldades. A fim de 
manter a paixão pela luta, eles desafiam os 
valentões no interior do Ceará. CinEspaço4: 
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Manaíra2: 14h20, 
17h, 19h30, 21h50. Mangabeira5: 14h25, 
16h50, 19h15, 21h40. Tambiá6: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. Dura-
ção: 117 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity Jones, 
Ben Foster. Sinopse: O professor de simbologia, 
Robert Langdon, visita a Itália e se envolve 
em mais uma aventura envolvendo símbolos 
ocultos e corporações secretas. CinEspaço1: 
14h (DUB) e 19h (LEG). Manaíra5: 21h (DUB). 
Manaíra6: 14h50, 17h40, 20h20 (LEG). Ma-
naíra11: 13h15, 18h50 (LEG). Mangabeira1: 
19h30 (DUB). Mangabeira2: 18h, 20h45 (DUB). 
Tambiá5: 14h10, 16h10, 18h40, 20h55 (DUB). 

CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CON-

TARAM (EUA 2016). Gênero: Animação. 
Duração: 86 min. Classificação: livre. Dire-
ção: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Com 
Klebber Toledo, Tess Amorim, Marco Luque. 
Sinopse: Todo mundo já sabe de onde vêm 
os bebês: eles são trazidos pelas cego-
nhas. Mas agora você vai conhecer a mega 
estrutura por trás desta fábrica de bebês.   
Tambiá1: 14h20, 16h20 (DUB).

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Manaíra7/3D: 18h (DUB) e  22h50 (LEG). 
Mangabeira4/3D: 18h30, 21h20(DUB). 
Tambiá3: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

CINE BANGÜÊ: AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 141 min. Classificação: 18 
anos. Direção: Kleber Mendonça Filho. Com 
Sonia Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. 
Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista apo-

sentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora 
em um apartamento onde criou seus filhos e 
viveu boa parte de sua vida. Interessada em 
construir um novo prédio no espaço, os res-
ponsáveis por uma construtora conseguiram 
adquirir quase todos os apartamentos do 
prédio, menos o dela. Cine Bangüê: 18h. 

CINE BANGÜÊ: TRUMAN (ESP 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos. Direção:  Cesc Gay. Com Ricardo Darín, 
Javier Cámara, Dolores Fonzi e Eduard Fer-
nández. Sinopse: Julian recebe uma visita 
inesperada de seu amigo Tomás, que vive 
no Canadá. Durante quatro dias, os dois 
amigos, mais Truman, irão compartilhar 
de momentos emocionantes.  Cine Bangüê: 
16h, 17h30 e 20h30.

CINEMA DE ARTE - 13 MINUTOS (ALE 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 114 min. Clas-
sificação: 14 anosDireção: Oliver Hirsch-
biegel. Com Christian Friedel, Katharina 
Schüttler, Burghart Klaußner. Sinopse: 
Uma biografia de Georg Elser, o homem 
que tentou matar Adolf Hitler. Manaíra1: 
14h10, 19h30 (LEG). 

longa-metragem e curtas com temáti-
cas sustentáveis. 

De acordo com Cynthia Alario, 
idealizadora e coordenadora do Cineso-
lar, “as oficinas discutem os problemas 
de sustentabilidade das regiões e intro-
duzem aspectos básicos da linguagem 
audiovisual a partir da ideia da produção 
de vídeo de bolso”. A coordenadora do 
Cinesolar contou ainda que esse formato 
‘de bolso’ utiliza ferramentas digitais, 
portáteis e fáceis de manusear para 
produção de vídeos diversos, aparelhos já 
comuns a esses jovens.

“O objetivo é sensibilizar e possibi-
litar a expressão desses jovens através 
da linguagem audiovisual, fazendo a 
utilização de elementos básicos desta 
linguagem como fotografia, enquadra-
mento e roteiro. Esta produção tem como 
foco a produção voltada para internet, 
como videoblogs, e sites, como o Youtube 
e o MySpace. Produções já realizadas por 
estes jovens, que instintivamente atuam 
na produção e distribuição de conteúdo. 
Daí surge a ideia dessas oficinas, que tra-
zem novas ferramentas para esses jovens 
que já são realizadores de vídeo neste 
formato ‘de bolso’, completou Alario. E 

fechando o leque de atividade, durante 
o evento acontece a Eco Estúdio Solar - 
exposição tecnológica sustentável, com 
apresentação da van Cinesolar Tupã e do 
projeto como um todo. 

Confira o roteiro do Cinesolar 
Quando: Hoje
Onde: em frente à Rodoviária.
Horários: 14h às 17h – Oficina de 

Cinema (Oficinema Solar) - direcionado a 
estudantes (evento fechado). 18h30 – Se-
leção de curtas-metragens infantis, com 
a temática da sustentabilidade. 19h30 
– Longa-metragem “O Palhaço” (classifi-
cação: 10 anos) e  às 21h15 – Exibição do 
curta produzido durante a Oficina.

Quando: Amanhã 
Onde: Pátio da Igreja de São Pedro.
Horários: 14h às 17h – Oficina de 

Cinema (Oficinema Solar) - direcionado a 
estudantes (evento fechado). 18h30 – Se-
leção de curtas-metragens infantis, com 
a temática da sustentabilidade. 19h30 
– Longa-metragem “O Palhaço” (classifi-
cação: 10 anos) e às 21h15 – Exibição do 
curta produzido durante a Oficina.

Entrada Franca em ambos os dias.

As exibições, que 
acontecem em 
espaços públicos e 
abertas ao público, 
utilizam energia 
solar  para o 
funcionamento dos 
equipamentos
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A artista plástica paraibana Marcele Gouveia abre hoje, em João Pessoa, 
primeira exposição individual e retrata temas de sua terra natal, no Cariri 
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Imagens realistas

A beleza arquitetônica da cidade de São João do Cariri tem uma clara influência no trabalho da artista visual Marcele Gouveia

Cariri em cores é o título da 
primeira individual que a 
artista plástica paraibana 
Marcele Gouveia realiza a 
partir de hoje, no Mostei-
ro de São Francisco, loca-
lizado no Centro de João 
Pessoa. Na oportunidade, 

durante a vernissagem da exposição, 
que começa às 19h30, haverá a apre-
sentação da Filarmônica Nossa Se-
nhora dos Milagres. A mostra vai per-
manecer aberta até 30 deste mês e é 
integrada por 10 obras, todas pinturas 
na técnica óleo sobre tela, as quais, em 
cores vibrantes e traços realistas, re-
produzem as recordações e vivências 
de sua terra natal, São João do Cariri. 
“Espero que seja boa e o público gos-
te dos trabalhos que vou apresentar”, 
confessou ela para o jornal A União, 
comentando sobre sua expectativa 
quanto ao evento.

Marcele Gouveia, que continua 
residindo no Município de São João do 
Cariri - cuja Prefeitura apoia a exposi-
ção individual, assim como o Governo 
da Paraíba, dentre outras instituições 
- começou a produzir as pinturas a par-

Para os que vão passar o feria-
do na capital, uma boa opção de la-
zer para já ir se planejando é o show 
da banda paraibana Macumbia que 
acontece hoje, véspera de feriado, 
no Geek’s Pub. O evento, que leva o 
nome de Fiesta de Los Muertos, será 
uma reunião de ritmos latinos para 
bailar a noite toda. Além da banda 
Macumbia, outra atração que também 
movimenta o local é a Dj Amanda Gal-
dino, fazendo a pista ferver. O show 
tem início às 22h e os ingressos custam 
R$15 direto na bilheteria do local.

A atividade encerra as comemo-
rações de Halloween que vem aconte-
cendo na cidade desde a última sexta 
(28) em diversos pontos culturais, as-
sim como no Geek’s Pub. Para quem 
não conhece, o pub é um espaço de 
cultura geek, com decoração temática 
de jogos, filmes, HQ’s, entre outros. 

Dando início a apresentação, Ma-
cumbia é uma banda híbrida sul-ame-
ricana, que mistura ritmos caribenhos 
com os tradicionais brasileiros. Musi-
calmente, seus integrantes se descre-
vem como a união dos povos latinos 
através da música, tocando e criando 
uma reformulação original dessa al-
quimia musico-cultural. 

“Nos não acreditamos em fron-
teiras e passaportes quando se trata 
de música latina-americana, somente 
acreditamos na igualdade das Amé-
ricas em liberdade e alegria mesmo 
quando tudo esta rude, e se estiver 
rude nos os alegramos”, disse o voca-
lista da banda, Rafael Farias.

Desse modo, as músicas que com-
põem suas apresentações trazem um 
amadurecimento tanto nas letras bem 
humoradas e que ao mesmo tempo 
passeia com os relatos da vida cotidiana, 
como nos arranjos musicais, formando 
uma atmosfera de ritmos para bailar. 
Um exemplo desse crescimento pessoal 
da banda foi seu último fruto lançado 
em 2015 intitulado “Carne Latina”. 

“O disco nasceu do nosso expe-
rimentalismo com a fusão sonora 

Banda paraibana Macumbia movimenta véspera de 
feriado com a “Fiesta de Los Muertos” na capital 

FOTOS: Divulgação

Macumbia é uma das mais badaladas bandas da cena alternativa da capital na atualidade

Lucas Silva 
Especial para A União

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

tir do último mês de junho. Paisagens 
rurais e casarões tombados pelo Patri-
mônio Histórico são alguns dos temas 
retratados pelas pinceladas da artista. 
“São imagens bem interioranas, inspi-
radas sempre na minha vivência”, disse 
ela, que participou de duas exposições 
coletivas, ambas no mês de setembro 
de 2015 e 2016, durante a Festa de Nos-

sa Senhora dos Milagres que se realiza 
em sua cidade natal.

Por morar em sua cidade natal, Mar-
cele Gouveia acredita que a chance de ex-
por - no formato de individual - na capital 
do Estado seja uma boa oportunidade 
para poder mostrar sua arte para um 
público maior e, também, diversificado. 
Em outras palavras, é a chance, confor-

me revelou, de “ampliar os horizontes”. 
Nesse sentido, espera que várias pes-
soas se interessem por seu trabalho, 
em cujas pinturas se sobressaem cores 
em tons fortes, vibrantes, a exemplo do 
azul, vermelho e verde. “É a minha mar-
ca”, admitiu ela.      

No texto que apresenta a indivi-
dual, Mayane Queiroz faz a seguinte 

observação: “A artista caririzeira Mar-
cele Gouveia exprime, em suas obras, 
o reflexo de sua profunda e originária 
relação com a realidade. Nascida e cria-
da na zona rural do Município de São 
João do Cariri, encontra em suas recor-
dações e vivências interioranas a fonte 
de inspiração e criação, transformando 
realidades e criando significados para 
si e para os outros”. E, na sequência, 
arremata: “A exposição Cariri em co-
res é um convite para conhecer e sentir 
um modo particular de perceber a rea-
lidade. Um novo olhar que, ao mesmo 
tempo, é revelador e abre portas sobre 
a constituição da realidade, sendo um 
alcance ao mundo e à sensibilidade da 
artista, resultando em obras inteira-
mente novas, irrepetíveis e singulares”. 

A formação de Marcele Gouveia 
como artista plástica é autodidata. Ela 
começou a pintar em 1987. Depois, 
com o passar do tempo, conforme lem-
brou, as pessoas foram vendo e gostan-
do das suas obras. “A partir daí, passei 
a levar a sério”, disse ela, salientando - 
em tom de reconhecimento e gratidão 
- que o estímulo para seguir carreira 
recebeu da doutora Terezinha Gaudên-
cio, na época em que Marcele morava 
na fazenda dela, em Campina Grande. 
“Eu gostava de vê-la pintar e amo muito 
o que faço”, disse ela. 

Violeiro brasileiro 
Dilermando Reis é o
homenageado da noite no 
Projeto Falando Música

Realizado no Teatro Municipal Severino Cabral, 
em Campina Grande, o projeto intitulado “Falando Mú-
sica”, que terá como convidado o violonista paraibano 
Vinícius de Lucena com o recital “Sua Majestade o Vio-
lão - centenário de Dilermando Reis” acontece hoje 
na Sala Paulo Pontes e faz homenagem ao mestre do 
violão brasileiro Dilermano Reis. A apresentação inicia 
às 19h30 e a entrada é gratuita aos interessados em 
participar da atividade.

O recital, que está sendo realizado em quinze ci-
dades brasileiras. Como dito anteriormente, a noite 
será uma homenagem a Dilermano Reis, pontuada 
através de composições e fatos pitorescos da biografia 
do homenageado. Indo mais além, Dilermando foi ins-
trumentista, compositor e arranjador cuja importante 
obra, repleta de guarânias, boleros, toadas, maxixes, 
sambas-canção, valsas, choros, é presença obrigatória 
nos repertórios dos violonistas do Brasil e do mundo 
inteiro.

Sendo uma realização do Museu de Artes Assis 
Chateaubriand (Furne) através do Programa de Ex-
tensão em Arte numa parceria com o Teatro Municipal 
Severino Cabral, o projeto foi idealizado pelo jovem 
professor de violão e violonista Fabrício Ferreira. 

Com periodicidade semestral, a atividade tem 
como público-alvo não só os alunos de música, mas 
a comunidade e objetiva o desenvolvimento do gos-
to pela música nas suas mais diversas manifestações 
através da realização de Recitais Didáticos abordando 
temas relevantes para a compreensão da música de 
um modo geral e da música brasileira em particular.

O paraibano Vinícius de Lucena iniciou seu conta-
to com a música aos nove anos de idade. Após concluir 
o curso de violão clássico na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), passou a realizar um trabalho de res-
gate dos grandes violonistas brasileiros como Sebas-
tião Tapajós, João Pernambuco, Guinga, Baden Powell, 
Américo Jacomino e Dilermano Reis. 

Durante sua carreira, recebeu “láurea acadêmi-
ca” pelo excelente trabalho desenvolvido. Mestre pela 
Universidade de Aveiro (Portugal), atuou como instru-
mentistas em diversos estados brasileiros, como Ron-
dônia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e no Maranhão. Em 2008 recebeu o 
prêmio Pixinguinha da Funarte como melhor instru-
mentista da Paraíba.

Como solista fez apresentações internacionais du-
rante os anos de 2013 e 2014, se apresentando com a 
Orquestra Jovem da Universidade Federal da Paraíba, 
Orquestra de Câmara de João Pessoa, Orquestra Jovem 
da Paraíba e Grupo de música Antiga Camena. Entre 
2012 e 2013 esteve lecionando no Conservatório Da-
vid de Souza, em Figueira da Foz (Portugal).

latino-americana, criando nosso pró-
prio estilo de musica latino. Todo o 
processo de composição das músicas 
foi muito livre, a banda sempre está 
aberta para qualquer ideia musical 
dos integrantes, por isso não decidi-
mos nos fechar a um único gênero ou 
conceito musical durante o processo”, 
afirmou o vocalista Erick Martinez.

Mas, esse não é único trabalho 
lançado da banda. Com o início de 
sua carreira, o grupo começou de for-
ma experimental e se tornou em uma 
família musical de diferentes nacio-
nalidades e regiões, onde todos têm 
em um amor em comum: a cidade de 
João Pessoa no Estado da Paraíba. E 
foi a partir desse amor pela terra pa-
raibana que surgiu em 2013, o primei-
ro álbum “Chuta que é Macumbia”; 
cuja originalidade chamou atenção 
de muitos críticos especializados em 
musica brasileira e latina.

Movimentando, quase que sem-
pre, muitos fãs para os seus shows, os 
responsáveis por essa empreitada mu-
sical são Erick Martinez (vocal), Rafael 
Farias (baixo e vocal), Thales Pessoa 
(guitarra e vocal), Bruno Braz (guitar-
ra), Pedro Regada (teclado), Francis-

co Vasconcelos (bateria), Priscila Fer-
nandes (percussão), Katiusca Lamara 
(percussão), Dave Kane (trompete), 
Alesson Rayf (trombone) e Rodrigo 
Marques (saxofone), que desde 2012 
estão na estrada. 

Tendo como ponto forte suas 
apresentações e um show intenso, os 
integrantes da banda não brincam 
quando o assunto é diversão, mesclado 
aos ritmos tropicalmente urbano, cria-
tivo e hipnótico. Para se ter ideia, suas 
influências vem diretamente da Salsa 
guaganco, Chica psicodelica, cumbia 
selvagem, Brega de radinho, Carimbo 
volatil, Reggae antigravitacional, Rap 
e Ragga inspirado(r), Baião intimista, 
Soul rasga roupa e Merengue. Dando 
assim o toque especial que somente a 
Macumbia traz ao palco. 

n Fiesta de Los Muertos
n Quando: Hoje

n Onde:  Geek’s Pub

n Horário: 22h

n Entrada: R$ 15

Serviço
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Eleição segue indefinida em 146 cidades
Para PrEfEiTo

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil

Concluído o processo 
eleitoral, 146 dos 5.568 mu-
nicípios brasileiros ainda 
não sabem quem assumirá 
o cargo de prefeito no ano 
que vem. São as cidades em 
que os candidatos mais vota-
dos continuam com registro 
de candidatura pendente de 
decisão final na Justiça Elei-
toral.

É o caso, por exemplo, 
do prefeito reeleito de Ni-
terói (RJ), Rodrigo Neves 
(PV), que obteve mais de 
58,59% do votos válidos 
(130.473) anteontem, no 
segundo turno, mas espera 
o julgamento de um recur-
so contra o registro de sua 
candidatura no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

O Estado com o maior 
número de municípios cujo 
candidato vencedor corre o 
risco de ser cassado, antes 
mesmo de assumir, é São 
Paulo, com 26 cidades nessa 
situação.

O TSE tem até o dia 19 de 
dezembro, data da diploma-
ção dos candidatos eleitos, 
para proferir uma decisão 
sobre todos esses casos. Se-
gundo a assessoria do tribu-
nal, tal prazo será cumprido, 
de modo a não provocar in-
segurança jurídica a respeito 
de quem de fato assumirá as 
prefeituras.

Se o candidato vencedor 
da eleição tiver sua candida-
tura impugnada, os votos re-
cebidos por ele são computa-
dos como nulos e assume o 
segundo mais votado.

É o caso de Salto de Jacuí 
(RS), onde Lindomar Elias 
(PDT), apesar de ser alvo de 
três condenações judiciais, 
conseguiu manter seu nome 
nas urnas e acabou eleito no 
primeiro turno, antes da de-

cisão final do TSE, Na última 
quinta-feira (27), o órgão 
cassou o registro do candida-
to, dando a vitória ao segun-
do colocado, Nico (PP).

“Esse caso é um exemplo 
de como talvez o Congresso 
Nacional tenha que repen-
sar o prazo do julgamento 
dos recursos de registro de 
candidatura. Essa hipótese 
é, nitidamente, a de uma pes-
soa que não poderia ter con-
corrido às eleições”, afirmou 
o ministro relator do caso no 
TSE, Henrique Neve, durante 
o julgamento.

Eleições suplementares
Em algumas cidades, os 

eleitores podem inclusive 
ser obrigados a voltar às ur-
nas. De acordo com o Código 
Eleitoral (Lei 4.737/65), se 
os votos nulos ultrapassarem 
os 50% do número total de 
votos, a Justiça Eleitoral tem 
de 20 a 40 dias para marcar a 
data de um novo pleito, a cha-
mada eleição suplementar.

A situação se repete a 
cada eleição municipal, mas 
este ano foi agravada, segun-
do o presidente do TSE, Gil-
mar Mendes, pela redução 
do tempo de campanha de 
90 para 45 dias, o que afetou 
também os prazos para o re-
gistro das candidaturas.

“Com o encurtamento 
do prazo, nós tivemos pro-
blemas com os registros, 
muitos deles, a maioria, não 
chegaram ainda ao Tribunal 
Superior Eleitoral, e alguns 
ainda sequer foram votados 
nos Tribunais Regionais Elei-
torais, então temos um qua-
dro de insegurança”, disse 
Mendes ao apresentar o ba-
lanço do segundo turno das 
eleições.

O presidente do TSE su-
geriu que talvez seja preciso 
antecipar o prazo com uma 
“fase de pré-registro”, para 
que já ocorressem as impug-
nações e as apreciações, a 
fim de evitar as instabilida-
des no processo eleitoral.

Representantes de nove 
nações da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) estão em Brasília para 
a 11ª Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo do grupo. 
Aberto ontem (31) à tarde, o 
evento tem como principais te-
mas a expansão do Acordo Or-
tográfico e o plano de trabalho 
do organismo internacional. O 

novo secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), o português António 
Guterres, participou da reunião.

Antes da sessão solene 
de abertura da cúpula, no 
Palácio Itamaraty, o presi-
dente Michel Temer recebeu 
os presidentes, primeiros-
-ministros e vice-presiden-
tes de Angola, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, Guiné Equa-
torial, Portugal, São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste. Mo-

çambique enviou como re-
presentante seu ministro de 
Negócios Estrangeiros.

Durante a reunião, o 
Brasil assumiu a presidên-
cia do grupo pelo próximo 
biênio, sucedendo o Timor-
-Leste, no ano em que a CPLP 
comemora 20 anos. Além da 
valorização da língua portu-
guesa, a comunidade busca 
projetos de cooperação entre 
os países-membros em várias 
áreas, como educação, saúde, 

ciência e tecnologia, defesa, 
agricultura, administração 
pública, comunicações, jus-
tiça, segurança pública, cul-
tura e esportes. Na abertura 
dos trabalhos, o presidente 
do Timor-Leste, Taur Matan 
Ruak, cumprimentou Guter-
res pela indicação para o car-
go máximo da ONU e citou o 
desenvolvimento inclusivo e 
sustentável como instrumen-
to para o crescimento dos 
países-membros da CPLP.

Brasília sedia evento com presença 
do novo secretário-geral da ONU

ComuNidadE dos PaísEs dE LíNgua PorTuguEsa

Paulo Victor Chagas
Repórter da Agência Brasil

Micher Temer recebeu chefes de Estado da CPLP, entre eles o presidente do Timor-Leste, Taur Matan Ruak, no Palácio do Planalto

foTo: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Além de consolidar 
tendência apontada no pri-
meiro turno de crescimento 
do PSDB e enfraquecimento 
do PT, o segundo turno das 
eleições municipais revela 
a fragmentação do sistema 
partidário exemplificado 
na conquista de importan-
tes cidades por legendas de 
pouca representatividade. 
Esta é a avaliação de ana-
listas ouvidos pela Agência 
Brasil.

O cientista político e 
professor do curso de Re-
lações Internacionais da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) Mau-
rício Santoro acredita que, 
se por um lado as eleições 
municipais fortalecem a 
base do governo do presi-
dente Michel Temer, o plei-
to também mostra um País 
mais fragmentado em ter-
mos partidários, com siglas 
sem grande representação 
elegendo prefeitos de capi-
tais importantes.

“Essa fragmentação fi-

cou como uma marca desse 
segundo turno. É um fenô-
meno dessa década de 2010. 
A gente pode inferir que isso 
é uma consequência da crise 
política, uma bagunça maior 
nos partidos políticos majo-
ritários na mira da Operação 
Lava Jato, que estão sofren-
do o impacto das investiga-
ções. Isso abre espaço para 
outras legendas”, disse San-
toro.

Para o cientista políti-
co Carlos Ranulfo, coorde-
nador do Centro de Estudos 
Legislativos da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a vitória de Marce-
lo Crivella (PRB) no Rio de 
Janeiro, de Alexandre Kalil 
(PHS) em Belo Horizonte e 
de Rafael Greca (PMN) em 
Curitiba demonstra uma 
dispersão do poder de pe-
quenos partidos no Brasil. 

“Basta pegar as capi-
tais: temos 13 ou 14 par-
tidos à frente das capitais. 
É muito, se levar em conta 
que, até 2014, sempre tra-
balhamos com três parti-
dos mais fortes: PT, PSDB e 
PMDB. É uma fragmentação 

do sistema partidário que 
é fruto da queda do PT. O 
aspecto mais característico 
dessa eleição é a continui-
dade da fragmentação. Se 
não houver reforma políti-
ca em 2017, em 2018 [nas 
eleições majoritárias para 
presidente e governador], 
vamos ter uma expansão 
maior ainda no número de 
partidos. É o que tudo indi-
ca”, avaliou Ranulfo.

PSDB, PMDB e PT
Segundo o professor da 

UFMG, houve um fortaleci-
mento da ala mais à direita 
do PSDB, que conquistou 
capitais e cidades impor-
tantes. “Isso está bem ex-
presso na hegemonia que o 
[governador de São Paulo, 
Geraldo] Alckmin vai alcan-
çando nesse processo. Ele 
se sai bem em São Paulo 
enquanto o [senador] Aécio 
Neves se sai muito mal em 
Minas Gerais. Outros parti-
dos começam a gravitar em 
torno dessa ala do Alckmin 
do PSDB”, afirmou Ranulfo. 
João Dória Junior se elegeu 
no primeiro turno à Pre-

feitura de São Paulo, com 
apoio de Alckmin, e  João 
Leite, candidato de Aécio 
em Belo Horizonte, foi der-
rotado no segundo turno.

Na avaliação de Santo-
ro, o segundo turno conso-
lida o crescimento do PSDB 
registrado no primeiro tur-
no. “A vitória do PSDB é uma 
vitória do Alckmin, que dá 
mais força a ele concorrer à 
presidência em 2018”.

Outro ponto destacado 
pelos analistas é a derro-
ta do PT nessas eleições. 
“O PT praticamente foi ex-
pulso das grandes cidades 
brasileiras e a maior cidade 
que conquistou foi a capital 
do Acre, Rio Branco”, afir-
mou Santoro.

O PMDB continua como 
a maior legenda do País, de 
acordo com os especialistas. 
“O PMDB manteve-se como 
o partido mais votado, com 
mais prefeituras. Mas teve 
derrotas expressivas e per-
deu capitais importantes. 
Consolida-se como um par-
tido de pequenas e médias 
cidades”, disse o professor 
da Uerj.

Analistas destacam fragmentação
No sisTEma ParTidÁrio 

Ana Cristina Campos 
Repórter da Agência Brasil

Da Agência Brasil 

Depois de sete meses 
licenciado para tratamento 
de um câncer, o governador 
Luiz Fernando Pezão reassu-
mirá o cargo hoje (1º), infor-
mou a assessoria de impren-
sa do governo fluminense. A 
licença que Pezão havia con-
seguido expira ontem (31) e 
o político retornará imedia-
tamente às suas funções.

O governador já ha-
via dito, em entrevista à TV 
Brasil, no último dia 13, que 
pretendia voltar ao cargo no 
início de novembro e que de-
pendia apenas de avaliações 
médicas para isso.

Pezão foi diagnostica-
do com um linfoma não-
-Hodgkin, um tipo de câncer 
linfático no dia 24 de março 
e entrou de licença médica 
quatro dias depois. Em julho, 
exames de imagem mostra-
ram resolução completa do 
quadro de linfoma do gover-
nador. Diante do resultado, 

os dois últimos ciclos de qui-
mioterapia previstos para o 
tratamento de Pezão foram 
suspensos.

A licença, que seria até o 
dia 31 de agosto, teve que ser 
prorrogada até o dia 31 de 
outubro para, segundo o go-
verno do Estado, recuperar 
as condições físicas de Pezão 
diante dos efeitos colaterais 
da quimioterapia.

Na sexta-feira (28), ao 
participar de um seminário 
sobre infraestrutura na Fe-
deração das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), Pezão 
havia dito que o Estado ainda 
não tinha recursos para pagar 
o 13º salário dos servidores. 
Mesmo com a crise financei-
ra do Estado, ele descartou a 
possibilidade de demitir ser-
vidores ou reduzir os salários 
do funcionalismo. Pezão tam-
bém afirmou que vai recorrer 
da decisão do Tribunal de 
Justiça que proibiu o Estado 
a renovar benefícios fiscais e 
conceder novos.

Pezão retorna hoje 
ao governo do Rio

afasTado HÁ sETE mEsEs

Candidatos mais votados 
estão com registro 
pendente na Justiça Eleitoral
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Vaia é seta perfurante 
na imagem

Ricardo Coutinho foi apontado recentemente 
em pesquisa realizada pelo Ibope como o gover-
nador mais bem avaliado no país. Infelizmente, 
para os paraibanos, considerando os números de 
sua aprovação, não será o próximo governador, 
pois já está em seu segundo mandato. Mesmo em 
um cenário de recessão econômica e de descrença 
da população em relação à classe política, Ricardo 
apresentou números impressionantes, com 61% 
de ótimo/bom em João Pessoa, índice quase três 
vezes maior que a média nacional, de 24%. 

Com um caminho tranquilo para o Senado, 
ou a difícil - porém plenamente possível - dispu-
ta para a presidência da República como terceira 
via, Ricardo será cabo eleitoral de um possível su-
cessor. Quem concorre com este novo candidato? 
Muito provavelmente não será um ex-governador. 

José Maranhão, senador pelo PMDB, tem mais 
quatro anos de mandato pela frente, caso as elei-
ções aconteçam em 2018, ou dois, sendo unifica-
das em 2020. Considerando 2018, o paraibano de 
Araruna estará com 85 anos. Apesar de ter vigor 
suficiente para enfrentar uma disputa eleitoral, 
não se sabe se Maranhão estaria disposto. Milton 
Cabral e Wilson Braga já não dispõem de tanta 
energia como Maranhão.

Cícero Lucena já disse que abandonou a car-
reira política. O resultado do desgaste de sua ima-
gem foi visto nas urnas, quando se candidatou a 
prefeito de João Pessoa, em 2012, e foi derrotado 
pelo indicado de Luciano Agra. Na lista de ex-go-
vernadores sobram, então, Roberto Paulino e Cás-
sio Cunha Lima.

Paulino há muito se ausenta das disputas po-
líticas, deixou seu legado para a família. Em Gua-
rabira teve a esposa Fátima, que concorria à pre-
feitura, derrotada nas últimas eleições municipais. 
Seu filho, Raniery, é deputado estadual. O grupo 
deverá somar forças para apoiar uma candidatura.

Cássio Cunha Lima, aclamado pelos tucanos 
como o natural candidato ao governo pelo PSDB 
é, de todos, quem tem o caminho mais complicado 
caso queira voltar ao Palácio da Redenção. É que 
mesmo Cícero tendo sido preso, foi inocentado; 
Maranhão com idade avançada guarda vigor; Pau-
lino, que teve um breve mandato, não tem man-
chas. E Cássio?

Desde a sua cassação em fevereiro de 2009, 
Cássio sofre diversos golpes em sua imagem como 
político. Houve um hiato positivo, na sua eleição 
para o Senado, mas vale ressaltar que eram duas 
vagas. Desde 2009, Cássio ainda não se candidatou 
para nenhum cargo no Poder Executivo. 

E caso queira deixar o Legislativo, o senador 
precisa trabalhar muito sua imagem. Ele já não é 
aquele que quando apoiava Rômulo nas eleições 
para a Prefeitura de Campina Grande era abraçado 
publicamente por cabos eleitorais de Veneziano, 
vestidos de vermelho. 

Cássio deixou de ser unanimidade, e com seu 
protagonismo no impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff, a situação só piorou. Nesse ano foi 
vaiado no seu reduto eleitoral, em cenário impen-
sável há poucos anos atrás. Justamente no Maior 
São João do Mundo, e tendo seu irmão como vi-
ce-prefeito e articulador maior da festa. Meses 
depois voltou a ser vaiado, no aeroporto Castro 
Pinto. 

Vaia não é pouca coisa, não! É o fundo do poço. 
Tanto que seu candidato a prefeito em Campina 
Grande, Romero Rodrigues, preferiu se desvincu-
lar de sua imagem e saiu sozinho para o embate 
contra Veneziano. Medo da rejeição? Resposta fá-
cil. Outros aliados fizeram o mesmo.

Em queda, os tucanos acumulam desgaste. Seu 
amigo e colega no impeachment, Aécio Neves, é 
outro que vem caindo ladeira abaixo de 2014 para 
cá. Perdeu para Dilma em casa, não fez seu gover-
nador e, no último domingo, 31, mesmo contando 
com apoio de Cássio, que esteve vestido de cabo 
eleitoral em Belo Horizonte na reta final, não con-
seguiu eleger seu prefeito. 

Nos próximos dias os dois terão novo desgas-
te. Como votarão a respeito da PEC da Morte, que 
tramita no Senado e pretende congelar o teto de 
investimento dos gastos públicos por até 20 anos? 
Prevejo novas vaias a caminho.

Especialistas dizem que PEC 
do Teto vai desconstruir PNE
Avaliação foi feita na 
Comissão de Direitos 
Humanos do Senado

Especialistas da área da 
educação avaliaram ontem, 
em audiência pública na Co-
missão de Direitos Humanos 
do Senado, que a proposta de 
emenda constitucional (PEC) 
que limita os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos à 
correção da inflação do ano 
anterior vai desconstruir o 
Plano Nacional de Educação 
(PNE).

De acordo com a repre-
sentante do Fórum Nacional 
de Educação (FNE), Jaqueli-
ne Pasuch, o princípio nor-
teador do PNE consiste “em 
quase dobrar as atuais recei-
tas orçamentárias da União” 
para cumprir as 20 metas 
do plano, entre elas, as que 
preveem atingir um investi-
mento equivalente a 10% do 

Produto Interno Bruto (PIB) 
na educação e a equiparar a 
remuneração média do ma-
gistério com outras catego-
rias profissionais da mesma 
escolaridade. Na Câmara, a 
PEC tramitou com o número 
241 e, agora, no Senado, tra-
mita com o número 55.

“No entanto, os dois prin-
cipais objetivos da PEC 241, 
hoje PEC 55, colidem com o 
PNE, uma vez que se preten-
de suspender, por 20 exercí-
cios fiscais, o dobro de tempo 
de vigência do Plano Nacional 
de Educação, as receitas de 
impostos vinculadas à educa-
ção, art. 212 da Constituição 
Federal, bem como limitar os 
investimentos educacionais 
e despesas primárias do Es-
tado à inflação medida pelo 
IPCA do exercício anterior, 
também por 20 anos”, afir-
mou Jaqueline. 

O Ministério da Educa-
ção (MEC) foi convidado para 
participar da audiência, mas 
não enviou nenhum repre-

sentante. O FNE é composto 
por 50 entidades e órgãos li-
gados à educação, incluindo 
representantes dos secretá-
rios estaduais e municipais 
da área, movimentos sociais, 
entidades estudantis e do 
próprio MEC.

Entre outras atribui-
ções, o Fórum deve divulgar 
o monitoramento contínuo 
do PNE (Lei 13.005/2014), 
composta por 20 metas, des-
de a educação infantil até a 
pós-graduação, e estabelece 
a valorização dos professo-
res e trabalhadores em edu-
cação. A lei determina tam-
bém o investimento de pelo 
menos 10% do PIB em edu-
cação até 2024. Atualmente, 
o investimento é de 6,2%.

A PEC propõe um novo 
regime fiscal para o País, em 
que o aumento dos gastos 
públicos, em um ano, esteja 
limitado pela inflação do ano 
anterior. O governo, autor da 
proposta, defende a medi-
da como fundamental para 

o controle da dívida pública 
e a retomada de confiança 
na economia e nega que ela 
vá retirar recursos de áreas 
como saúde e educação.

Para o coordenador-ge-
ral da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Da-
niel Cara, a PEC 55 descons-
trói não só o Plano Nacional 
de Educação, mas também 
o processo de desenvolvi-
mento das políticas sociais 
que vinham sendo realizadas 
desde a Constituição Federal 
de 1988.

“Então, parece que nós 
discutimos uma medida de 
governo, mas na realidade 
nós estamos não só impondo 
um teto à economia brasilei-
ra; estamos também impon-
do um teto de 20 anos ao de-
senvolvimento do País. Isso 
precisa ser refletido, porque, 
se não fossem os estudantes, 
talvez a sociedade brasilei-
ra não debatesse esse tema 
com a ênfase com que preci-
sa fazê-lo”, afirmou Cara.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Jaqueline disse que, como 
forma de superar a crise fiscal, 
o Fórum Nacional de Educa-
ção propõe ao Poder Executi-
vo e ao Congresso Nacional a 
revisão do marco regulatório 
tributário do País, “com vis-
tas a ampliar a arrecadação 
de impostos sobre a renda, o 
lucro e o patrimônio dos que 
detêm a riqueza nacional, 
regulamentando inclusive o 
imposto sobre grandes fortu-

nas, mantendo as riquezas do 
petróleo para o financiamento 
da educação pública e da saú-
de e eliminando a incidência 
de desonerações de impostos 
sobre as políticas sociais, so-
bretudo das que detêm vincu-
lação constitucional”.

Ocupação das escolas
A estudante secundaris-

ta de Curitiba, Ana Júlia Pires 
Ribeiro, 16 anos, cujo discur-

so na Assembleia Legislativa 
do Paraná a favor das ocu-
pações das escolas viralizou 
nas redes sociais, também 
participou da audiência pú-
blica no Senado.

Ela disse esperar que a 
medida provisória (MP) que 
reforma o Ensino Médio não 
seja convertida em lei. “Nas 
nossas ocupações, nós frisa-
mos muito o ensino público de 
qualidade, a importância dele. 

Nós frisamos a legitimidade 
do nosso movimento, que es-
tamos lá porque acreditamos 
no futuro do Brasil. E infeliz-
mente nós temos sofrido re-
pressão de movimentos con-
trários. Em relação à PEC 55, a 
antiga PEC 241, nós estudan-
tes só temos a dizer uma coisa: 
aqueles que votaram contra a 
educação estarão com suas 
mãos sujas por 20 anos”, afir-
mou a estudante.

Revisão do marco regulatório tributário

Os cartórios de registro civil já 
emitiram mais de 1 milhão de certi-
dões de nascimento com Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) incluído, infor-
mou ontem a Receita Federal. O ser-
viço de emissão de CPF com o regis-
tro começou a ser oferecido em 1º de 
dezembro de 2015, por meio de con-
vênio entre a Receita e a Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen), e está disponível em 3.954 
cartórios em todo o País.

Os dados do recém-nascido ou da 
pessoa a ser registrada são inseridos 
e validados junto à base da Receita 
de forma on-line e, imediatamente, o 

número do CPF é gerado e impresso 
na certidão de nascimento.

Gratuidade
Para a Receita, além da gratui-

dade e de proporcionar comodidade 
ao cidadão, que obtém em um só lu-
gar dois documentos indispensáveis, 
o serviço reduz riscos de fraudes e 
de problemas causados por homôni-
mos.

“O serviço atende à demanda da 
população mais carente, que neces-
sita do número de inscrição no CPF 
para que seus filhos tenham acesso 
aos benefícios sociais proporcionados 
pelo Poder Público”, destacou a Re-
ceita, em nota.

Mais de 1 milhão já foram 
emitidas em todo o País

CertIdões de NAsCImeNtO COm CPF

Da Agência Brasil

Os dados do recém-nascido ou da pessoa a ser registrada são inseridos e validados junto à RF

FOtO: Reprodução/Internet
Dois bilhões 
de crianças 
vivem em áreas 
poluídas

Aproximadamente 2 bi-
lhões de crianças vivem em 
áreas onde os níveis de polui-
ção excedem os padrões mí-
nimos de qualidade do ar es-
tabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Cerca 
de 300 milhões de crianças, o 
que representa quase uma em 
cada sete no mundo, vivem em 
áreas extremamente poluídas, 
com níveis de toxicidade que 
extrapolam em seis vezes ou 
mais os padrões definidos pela 
organização.

Os dados são do relató-
rio Clear the Air for Children 
(Limpe o Ar para as Crianças, 
em tradução livre), divulgado 
ontem pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Uni-
cef), e consideram apenas a 
poluição exterior, deixando de 
contabilizar crianças expostas 
à poluição do ar dentro de casa.

Segundo o Unicef, quase 
600 mil crianças com menos 
de 5 anos morrem todos os 
anos de doenças causadas ou 
agravadas pelos efeitos da po-
luição do ar interior e exterior, 
o que representa quase 10% 
de todas as mortes nesta faixa 
etária.

A poluição provoca abor-
tos, parto prematuro e bebês 
com baixo peso ao nascer, pois 
pode atravessar a barreira pla-
centária, interferindo no de-
senvolvimento do feto quando 
a mãe está exposta a poluentes 
tóxicos.

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil
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FBI tem autorização da Justiça 
para investigar assessora de Hillary
Investigação vai complicar 
a última fase da campanha 
da candidata nos EUA

José Romildo
Correspondente da Agência Brasil

O FBI (a Polícia Fede-
ral norte-americana) obte-
ve uma ordem judicial para 
examinar as mensagens de 
e-mail da principal assesso-
ra da candidata do Partido 
Democrata, Hillary Clinton, 
à Presidência dos Estados 
Unidos. A investigação visa 
a descobrir se a assessora 
Huma Abedin obteve ou não 
informações de segurança 
nacional no período em que 
Hillary Clinton era secretária 
de Estado. A investigação de-
verá complicar a última fase 
da campanha de Hillary, que 
foi secretária de Estado no 
período de 2009 a 2013. As 
eleições estão marcadas para 
8 de novembro de 2016.

A investigação ocorre no 
momento em que eleitores 

em muitos estados norte-
-americanos já estão indo às 
urnas, graças ao sistema elei-
toral antecipado dos Estados 
Unidos. O sistema permite 
que os eleitores enviem o 
voto pelo correio ou compa-
reçam às urnas antes da data 
oficial (8 de novembro), em 
locais previamente determi-
nados.

Na última sexta-feira 
(28), a 11 dias das eleições, 
o diretor do FBI, James Co-
mey, mandou uma carta ao 
Congresso norte-americano 
dizendo que foram desco-
bertos novos e-mails rela-
cionados com a acusação 
de que Hillary Clinton tinha 
usado um servidor privado 
para enviar e receber infor-
mações classificadas como 
de uso restrito do governo. 
Só que a investigação sobre 
a candidata democrata foi 
encerrada em julho de 2016 
sem acusação formal contra 
ela. Porém, o retorno do caso 
- agora envolvendo a asses-
sora Huma Abedin - irritou 

não só a campanha de Hillary 
como também os integrantes 
do Partido Democrata.

O investigadores do FBI 
querem saber se as men-
sagens do computador de 
Huma Abedin são classifi-
cadas como de segurança 
nacional e se eram compar-
tilhadas com o ex-marido da 
assessora Anthony Weiner, 
que renunciou ao mandato 
de deputado em junho de 
2011, depois que vários epi-
sódios de sua vida privada 
foram divulgados pela im-
prensa. Alguns senadores 
democratas acham que o FBI 
está se intrometendo na po-
lítica e que não estaria agin-
do de forma independente, 
mas sim usando argumentos 
do adversário de Hillary, o 
candidato do Partido Repu-
blicano Donald Trump. Os 
senadores democratas se 
queixam de que uma acusa-
ção feita assim, sem detalha-
mento, deixa os eleitores do 
Partido Democrata inseguros 
sobre o que fazer. 

Da Agência Ansa

Em seu primeiro compromis-
so oficial público na Suécia, o papa 
Francisco afirmou que foram os “po-
derosos” quem causaram a divisão 
entre católicos e luteranos ao lon-
go dos anos. Em discurso ontem, o 
Pontífice disse que é preciso “reco-
nhecer” com “honestidade [...] que 
a nossa divisão nos afastava do de-
senho original do povo de Deus”. “E 
ela foi historicamente perpetuada 
por homens de poder deste mundo, 
muito mais do que pela vontade do 
povo fiel”, disse Francisco durante 
a oração ecumênica na catedral de 
Lund pelos 500 anos da Reforma 
Protestante. Na homilia, Jorge Ma-
rio Bergoglio reconheceu a vontade 

comum dos praticantes das duas re-
ligiões de “professar e defender a fé 
verdadeira”. “Mas também estamos 
conscientes de que se ficarmos fe-
chados em nós mesmos por medo, é 
prejudicar a fé que os outros profes-
sam com um sotaque e uma lingua-
gem diferente”, acrescentou.

Segundo Francisco, essa sua via-
gem para rezar juntos é uma “nova 
oportunidade de seguir por um per-
curso comum”. “Não podemos re-
nunciar e manter a divisão e a dis-
tância que a separação produziu 
entre nós”, ressaltou.

O papa elogiou a postura de 
Martinho Lutero na questão da fé e 
disse que “a experiência espiritual de 
Lutero nos desafia e nos lembra que 
não podemos fazer nada sem Deus”.

Papa Francisco culpa os 
“poderosos” por divisão

ENTRE CATÓLICOS E LUTERANOS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Pregão Presencial nº260/2016
Processo nº 19.000.010195.2016
Informamos a quem interessar, a errata abaixo acerca da data da publicação da abertura do 

Pregão Presencial nº 260/2016 (Registro de Preços para Aquisição de Hortifrutigranjeiros) destinado 
a diversas Entidades da Administração Pública Estadual, contida na Convocação  publicado no DOE 
e no jornal A União do dia 28/11/2016. Sendo assim:

Onde se lê:
04/11/2016
Leia-se:
14/11/2016
Por oportuno, solicitamos que acessem a página da central de compras para retirada do edital:  

www.centraldecompras.pb.gov.br
CGE nº16-00980-8

João Pessoa, 31 de outubro de 2016
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N252/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/11/2016 às 09h para:

Aquisição de material elétrico, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de 
Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00995-8
João Pessoa, 31 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N268/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material gráfico, destinados as Secretaria de Estado da 
Educação - SEE, NUPLOG e a Fundação  Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência - 
FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00981-6
João Pessoa, 31 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº10.03.15.605– PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016/HC
DATA DE ABERTURA: 14/11/2016 – ÀS 9h
REGISTRO CGE Nº. 6134/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES).
O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro da 

Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Patrícia Batista Maia, nomeada pela Portaria nº 319/GS/2016 da 
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério 
do menor preço unitário. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1119, Torre, João 
Pessoa – PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e no www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Recursos Próprios. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO de 8h às 12h e de 14h às 16:30 h, no Telefone/Fax: 083. 3218-7661 ou pelo 
email: cpl.hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 31 de outubro de 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 17.05.16.535 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
DATA DE ABERTURA: 16/11/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01006-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, 
EM EQUIPAMENTOS DA FABRICANTE BAUMER PARA A REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA 
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 global do lote. 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: 110 – Tesouro do Estado. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 31 de outubro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 28.04.16.532 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016
DATA DE ABERTURA: 14/11/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01000-8
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTÁVEL PARA O PROGRAMA DE 

TRIAGEM DA REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA 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.centralde-
compras.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 recurso: 160 – Convênio TFS. 
Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, 
no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 31 de outubro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 20/2016
REGISTRO Nº 16-00998-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTRUTURAL E COMPLEMENTA-

RES DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES 
DE ENSINO DO ESTADO DA PARAÍBA. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: 
Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
05 de dezembro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 31 de outubro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 22/2016
REGISTRO Nº 16-00999-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

E PÂNICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA CONSTRUÇÃO 
DE ESCOLAS ESTADUAIS. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor 
do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: 
(83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de novembro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 31 de outubro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09072/2016.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 

Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: NOVA 

HORTIFRUTIGRANJEIRO COMÉRCIO EIRELI - EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Yanna 

Karla Nobre Santana, pela empresa NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMÉRCIO EIRELI – EPP.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 574.025,71 (Quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e cinco reais e setenta 

e um centavos). 
João Pessoa, 21 de outubro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09073/2016.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das Escolas 

e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: ROSEMBLITH 

DE ARAUJO SILVA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Rosemblith 

de Araújo Silva, pela empresa ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/

Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamental/Cre-
che/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS 
ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 207.353,00 (Duzentos e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09074/2016.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das Escolas e dos Centros 

de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: SIMÕES DE ANDRADE 

& CIA LTDA-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José Eduardo Simões 

de Andrade, pela empresa SIMÕES DE ANDRADE & CIA LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação. 

11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais 
Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09075/2016.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das Escolas e dos Centros 

de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: PANIFICADORA VAS-

CONCELOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Francisco de Vasconcelos 

Porto, pela empresa PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação. 

11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais 
Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

João Pessoa, 24 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09076/2016.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das Escolas e dos Centros 

de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: ROSA ROSANGELA 

MARINHO - ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o  Sra. Rosa Rosangela 

Marinho, pela empresa ROSA ROSANGELA MARINHO - ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação. 

11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais 
Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 54.841,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA LTDA-ME. OBJETO 

CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONCLUSÃO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIPLO 
USO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIOFUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – 
Lei 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: O prazo passará a vigorar a partir de 21/10/2016, ficando prorrogado 
até 19/04/2017, que inicialmente era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme clausula Quarta, do contrato nº 00017/2016, 
referente à Tomada de Preços 00001/2016, Homologada em 21/04/2016, conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, 
alterações, e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E LUMAR 
ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 21 de Outubro/2016. EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antonio Firmino 

- Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Novembro de 2016, licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. / Email: pmp.cpl@gmail.com / Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes
Picuí - PB, 25 de Outubro de 2016.

SEVERINO MARÇAL JUNIOR
Presidente da Comissão
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Déficit primário é o 
maior já registrado 
em setembro

Câncer de próstata mata um homem a cada 40 minutos

Saúde integral
17

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

A edição deste ano da 
campanha Novembro Azul vai 
ampliar sua abordagem – com 
o mote “De novembro a no-
vembro azul - movimento per-
manente pela saúde integral 
do homem”, a ação vai orien-
tar sobre o câncer de próstata 
e também alertar os homens 
sobre a importância de cuidar 
da saúde.

Criada pelo Institu-
to Lado a Lado pela Vida, a 
campanha visa orientar a po-
pulação masculina sobre o 
câncer de próstata. A doença 
figura como o segundo tipo 
de câncer mais comum entre 
homens, com mais de 13 mil 
mortes anuais – uma a cada 40 
minutos. Mais de 61 mil novos 
casos devem ser registrados 
no país em 2016, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer.

A proposta do instituto 
este ano é, com a campanha 
já consolidada no Brasil, pas-
sar a alertar sobre os cuida-
dos com a saúde integral do 
homem, mobilizando a po-
pulação masculina para que 
se torne protagonista de sua 
história e responsável por sua 
própria qualidade de vida, em 
diferentes fases da vida.

Atividades
Durante o mês de no-

vembro, serão realizadas ati-
vidades de orientação sobre 
o câncer de próstata e a saúde 
do homem e ações para esti-
mular a atividade física. Ha-

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução Internet

verá distribuição de material 
informativo e prédios serão 
iluminados na cor azul – entre 
eles, o Viaduto do Chá, em São 
paulo, e o Congresso Nacional, 
em Brasília.

Um dos destaques da 
programação é o II Fórum Ser 
Homem no Brasil, marcado 
para a próxima segunda-fei-

ra (7). Com apoio do Senado 
Federal, o evento vai reunir 
profissionais de saúde, par-
lamentares, governantes, re-
presentantes do Ministério da 
Saúde e população em geral 
para debater a prevenção e o 
combate ao câncer de prós-
tata e outros tipos de câncer, 
como de pênis e testículo.

Nas redes sociais, a cam-
panha vai tratar da saúde in-
tegral do homem e usará as 
seguintes hashtags: #novem-
broazul #denovembroanovem-
broazul #menospreconceito 
e #maisvida. A programação 
completa do Novembro Azul 
pode ser conferida no portal do 
Instituto Lado a Lado pela Vida.

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

No Dia Mundial de 
Conscientização da Pso-
ríase, a coordenadora 
do ambulatório de pso-
ríase do Hospital Regio-
nal da Asa Norte (Hran), 
em Brasília, Letícia Oba 
Galvão, alertou que o 
principal problema do 
paciente ainda é a dis-
criminação. “Como são 
lesões na pele, placas 
vermelhas descamativas, 
as pessoas leigas acham 
que é contagioso. Por 
isso, o paciente acaba se 
fechando, se cobre e não 
procura um tratamen-
to”, afirmou. A derma-
tologista explicou que, 
apesar de incomodar, 
com coceiras e ardência 
na pele, com o tratamen-
to adequado o paciente 
consegue conviver com 
a lesão e melhorar sua 
qualidade de vida.

O bancário Edgar 
Teixeira Dias, de 53 anos, 
convive há 14 anos com 
a psoríase e disse que 
as pessoas sofrem mui-
to preconceito. “Apesar 
de não ser transmissível, 
há muita discriminação. 
As pessoas olham as le-
sões e se assustam sem 
saber o que é. O aspecto 
da doença choca as pes-
soas, faz com que elas se 
afastem e isso cria uma 
dificuldade a mais para 
os portadores”, infor-
mou Edgar, que é pre-
sidente da Associação 
Brasiliense de Psoríase. 
A psoríase é uma doen-
ça crônica, grave e não 
transmissível. Ela causa 
vermelhidão e irritação 

na pele. As áreas mais 
acometidas pelas lesões 
são cotovelos, joelhos e 
couro cabeludo. O tra-
tamento varia confor-
me o grau de gravida-
de. “Quadros leves são 
tratados com pomadas. 
Conforme as estatísticas, 
30% a 40% dos quadros 
são leves. Como é uma 
doença crônica, às vezes 
o paciente cansa de ficar 
cuidando, mas alguns fi-
cam com o quadro leve 
a vida toda”, acrescen-
tou Letícia.

Ela esclareceu que 
os quadros mais graves 
podem levar a compro-
metimentos definitivos 
nas articulações. Além 
disso, os pacientes de 
psoríase têm mais chan-
ces de ter eventos car-
diovasculares, como in-
fartos e pressão alta, e 
síndromes metabólicas 
em geral, como diabe-
tes e obesidades. “Por 
isso, quadros modera-
dos e graves exigem o 
acompanhamento mais 
contínuo”.

O Distrito Federal 
conta com ambulatórios 
de referência no Hran e 
no Hospital Universitá-
rio de Brasília. Segundo 
Letícia, o Sistema Único 
de Saúde oferece tra-
tamento para a artrite 
psoriásica, enquanto a 
Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal forne-
ce tratamento especial 
para psoríase grave nes-
ses dois ambulatórios. A 
doença atinge de 1% a 
3% da população mun-
dial. A maior incidência 
é em caucasianos, entre 
30 e 50 anos.

Discriminação é o 
principal problema 

PSORÍASE

Akemi Nitahara 
Da Agência Brasil

O primeiro passo para 
termos igualdade plena de gê-
neros no médio prazo é am-
pliar a participação política 
das mulheres, começando pela 
ocupação dos cargos e espaços 
no nível municipal, disse a re-
presentante da ONU Mulheres 

no Brasil, Nadine Gasman, ao 
participar do evento “por um 
planeta 50-50 em 2030: Mu-
lheres do Amanhã”, organizado 
pela entidade internacional, 
no Museu do Amanhã, no Rio 
de Janeiro. Segundo Nadine, a 
ideia do evento e do programa 
50-50 é discutir com as mulhe-
res formas de tornar o planeta 
mais igualitário, com oportuni-

dades para que todas possam 
ter as suas potencialidades de-
senvolvidas e a sociedade pos-
sa “aproveitar as capacidades 
das mulheres em toda a sua 
diversidade”. “precisamos de 
mais mulheres nos gabinetes, 
agora temos uma boa oportu-
nidade de construir cidades 
igualitárias, Cidades 50-50. Nós 
lançamos um projeto, Cidades 

50-50 – Todas e todos pela 
Igualdade, que é ter nos muni-
cípios gabinetes paritários, ter 
políticas públicas em nível lo-
cal, que levem os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
ao nível local”, disse Nadine, 
ao discursar ontem no evento. 
A representante da ONU cita o 
desafio de incorporar as mu-
lheres no setor econômico.

ONU quer maior participação da mulher
OCUPAÇÃO DE CARGOS POLÍTICOS

Escreveria para hoje sobre Carlos Ro-
berto de Oliveira, irmão do também grande 
amigo Roberto Carlos, que se foi antes dele 
(em 1996) para os possíveis campos verde-
jantes. Confesso que não consegui escrever 
para hoje de tão impactado que fiquei com 
o falecimento de Carlos, de quem sou real 
admirador e tinha iniciado a  arquitetar 
com ele um bom projeto cultural. 
       Escreverei depois, até domingo, enquanto 
minha mente “se resolve” diante do fato ines-
perado para tantos & quantos & tantos ami-
gos - a exemplo de Martinho Moreira Franco 
- que acompanharam Carlos vida afora.

nnnnnnnnnn

Se todos ouvissem o chileno Victor Jara 
cantando “Te recuerdo, Amanda”... “La calle 
mojada, corriendo a la fabrica donde traba-
jaba Manuel”... O sangue das vítimas da dita-
dura de pinochet nunca sairá da memória. 

Cá no Brasil - onde se faz frio em Sol 
e se realizaram Jogos Olímpicos e eleições 
municipais -, ainda tem gente que usa o 
conceito de anistia para esconder tortura-
dores. Sobre Olimpíadas os estrangeiros 
ainda falaram muito da sujeira da Baía 

Sei que o belo anônimo não é apenas um
nnn Autor de “Te 
recuerdo, Amanda”,  
Victor Jara (ilustração) - 
assassinado pela ditadura 
de Pinochet - foi influen-
ciado por Violeta parra 
e o grande poeta pablo 
Neruda. 
nnn Há 55 anos. 
Em 25 de agosto de 
1961, Jânio Quadros 
renunciou ao cargo 
sete meses depois de 
assumir. As justi-
ficativas para a atitude 
foram “forças ocultas”.
nnn ”Not so much 
impassive. / Just imagine! 
/ Immense illumination... / 
I’m an imaginary imagi-
nation... / Not yet  immac-
ulate... / Imagine me  / in 
immoderate /  imminence... 
/ Impassioned?... / Not so 
much  impassive. / Just 
imagine! / Immense, / im-
perishable illumination?...”
nnn A quase canção 
acima de minha autoria é 
dedicada a todos os que 
procuram na ilumi-
nação, na sabedoria e na 
ausência de preconceitos 
(inclusive os de idioma) 
uma maneira de melhor 

enfrentar os desafios 
poéticos e ideológicos do 
século 21. Esgotado, meu 
livro “Nós - An insight” 
voltou  a ser vendido, 
em nova remessa, em 
O Sebo Cultural e na 
Livraria do Luiz.
nnn Almoçando 
domingo passado no 
Macaxeira.com, com 
gente de artes, lembrei 
Christian Escobar, filho 
da atriz Ruth. Me lembro 
bem, se me lembro: Chris-
tian passou uma semana 
em João pessoa, foi aos 
Estados Unidos, voltou ao 
Brasil e morreu em Belo 
Horizonte. Tenho saudades 
de Christian - de seus pou-
cos e ótimos poemas.

Geleia geral

da Guanabara, apesar de grande parte da 
imprensa esconder.

Se todos lessem Carlos Drummond... 
Se todos olhassem a aurora como se fosse 
mensagem de deuses, mesmo que astro-
nautas... Se todos tocassem a mão do irmão 
como se fosse a da mãe, do filho, do pai... 
Se todos encontrassem o lado humano nos 
olhos dos animais... Olho muito pra Bob, o 
pinscher que por enquanto está aqui em 
casa, os gatos e os cães dos vizinhos e das 
ruas, todos com um essencial lado huma-
no. Olho tanto e quanto e como olhei pro 
belo anônimo do Centro Histórico, na Vila 
do porto, onde estive sábado passado.

Se todos lessem e até fizessem po-
esia... penso isso ao ter tirado da gaveta 
o papel que achei no chão do quarto em 
Cruz das Armas, que imprimi com um 
trecho em prosa de Mário Quintana:

“Eu acho que todos deveriam fazer 
versos. Ainda que sejam maus. É preferível, 
para a alma humana, fazer maus versos a não 
fazer nenhum. O exercício da arte poética é 
sempre um esforço de autossuperação e, as-
sim, o refinamento do estilo acaba trazendo a 
melhoria da alma. E, mesmo para os simples 
leitores de poemas, que são todos eles uns 
poetas inéditos, a poesia é a única novidade 

possível. pois tudo já está nas enciclopédias, 
que só repetem estupidamente, como robôs, 
o que lhes foi incutido. Ou embutido. Ah, mas 
um poema, um poema é outra coisa”...

nnnnnnnnnn

Um poema pode nos tirar do “sério”, 
nos tornar eternamente adolescentes, 
amorosos, comprometidos com rosas e 
cruzes do mundo.

Um poema é como uma noção de um 
possível Deus: é pai e mãe. Um poema 
desconstrói nossos tensos orgulhos e 
prepotências.

Quando frequentava praças, ruas, 
calçadas, parques e todos os ares do Rio 
de Janeiro, aprendi que o coração político 
comporta a filosofia, que a beleza de um 
filme em preto-e-branco revela tantos 
tons quanto todas as cores.

Aprendi que o “Anônimo do século 17” 
- que toquei em meu show com Cleodato 
porto, “puxa-puxa” ou “Música contempo-
rânea da cidade de João pessoa” - é redes-
coberto quando um “rapper” passa pelo 
porto do Recife e acena em direção ao tudo.

Em tudo isso, há poesia. Sei que o 
belo anônimo não é apenas um. 
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Indicação geográfica é regulamentada
Reconhecimento da
marca cachaça vai valorizar a 
bebida no mercado externo Polo se prepara para 

a Marcha pela Vida 
No último dia 20 de outubro, 

foi realizada a reunião de lançamento 
da oitava edição da Marcha pela Vida 
das Mulheres e pela Agroecologia, que 
em 2017, será realizada no dia 8 de 
março, em Alagoa Nova, um dos mu-
nicípios que compõe o Polo da Borbo-
rema. Estiveram presentes na reunião 
integrantes das Comissões Territorial 
e Municipal de Saúde e Alimentação 
e diretores e diretoras do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 
Nova, além de assessoras da AS-PTA 
Agricultura Familiar e Agroecologia. 
A manhã começou com uma avalia-
ção das mulheres presentes sobre o 
significado da marcha em suas vidas. 
As mulheres presentes foram falando 
uma a uma o significado da participa-
ção e da realização da Marcha.

FLM ocupa uma série 
de imóveis em s.P.

Frente de Luta por Moradia 
(FLM) iniciou na madrugada de on-
tem uma série de ocupações em 
imóveis de São Paulo. De acordo com 
a coordenação do movimento, até 
as 11h30, oito prédios e terrenos 
tinham sido ocupados por famílias, 
cuja pauta envolve de reivindicações 
por habitação na cidade a protes-
to contra a Proposta de Emenda a 
Constituição (PEC) 241, que tramita 
no Congresso Nacional. Em ao menos 
dois pontos, a PM acompanhava a 
situação; em outro, na Rua Apa, em 
Santa Cecília, região central, famílias 
foram retiradas de um edifício logo 
após o início da manifestação. 

sete adolescentes 
são mortos em PE 

Sete internos foram mortos 
após uma rebelião nas instalações 
da Fundação de Atendimento So-
cioeducativo (Funase) de Caruaru, 
no Agreste de Pernambuco, na noite 
do domingo, 30. Conforme a Polícia 
Militar, das sete vítimas, seis mor-
reram carbonizadas, após incêndio 
ocasionado pelos próprios internos, 
e uma decapitada. A última vítima 
foi encontrada com afundamento 
no crânio e as mãos decepadas. A 
polícia ainda não sabe os motivos 
do crime. O local tem capacidade 
para atender 90 adolescentes, mas 
opera com 205 internos. 

Paróquia receberá 
imagem peregrina

A Paróquia do Sagrado Coração 
de Jesus receberá hoje a imagem pe-
regrina de Nossa Senhora Aparecida, 
em comemoração ao aniversário de 
300 anos de quando a imagem foi 
encontrada nas águas do Rio Paraí-
ba do Sul, no interior de São Paulo. A 
acolhida será na Capela do São Vicente 
de Paulo, às margens do Açude Velho, 
a partir das 18h.Serão cinco dias de 
programação. O ponto alto da visita 
será amanhã quando os fiéis sairão 
em carreata, levando a imagem do São 
Vicente até o Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus. A concentração 
está marcada para as 17h30. 

Trabalho recuperar 
áreas desmatadas

A propriedade rural onde o 
agricultor José Airton mora com sua 
família não é grande, mas tem muitas 
árvores nativas.  Com sua permissão, 
os vinte hectares de terra na co-
munidade Tapuio em Crateús foram 
visitados, medidos, examinados e 
registrados no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), sistema que atualizará 
informações sobre áreas verdes e 
desmatadas em todo o Brasil. No 
Nordeste, serão mapeados cerca de 
52,4 milhões de hectares O CAR reu-
nirá informações sobre extensão dos 
terrenos, presença de rios e açudes, 
entre outros dados. 

FOTO: Reprodução/Internet

O Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex) da Câmara 
de Comércio Exterior (Ca-
mex) aprovou na última 
quinta-feira, 27, o regula-
mento de uso da indicação 
geográfica (IG) da cachaça. 
Segundo o Ministério da 
Agricultura, o Decreto Pre-
sidencial nº 4.062, de 2001, 
já estabelecia que as expres-
sões “cachaça”, “Brasil” e 
“cachaça do Brasil” somente 
fossem usadas pelos produ-
tores estabelecidos no País. 
Faltava a regulamentação. O 
texto ainda será publicado 
no Diário Oficial da União.

Pelo regulamento, o Mi-
nistério da Agricultura terá 
12 meses para fiscalizar os 
estabelecimentos que ex-
portam a bebida (a contar 
da data de publicação no 
Diário Oficial da União). 

Já para os que vendem 
o produto no mercado in-
terno o prazo será de 24 
meses “O reconhecimento 
da marca cachaça vai va-
lorizar o produto nacional 
no mercado externo”, dis-

se em nota o secretário de 
Relações Internacionais 
do Agronegócio (SRI) do 
Ministério da Agricultura, 
Odilson Ribeiro e Silva. O 

secretário diz que as nego-
ciações para que outros pa-
íses reconheçam a bebida 
como tipicamente brasilei-
ra vão se intensificar a par-

tir de agora. 
“Vamos debater o as-

sunto na próxima reunião 
com a União Europeia, no 
fim de novembro”, informou. 

O México já reconheceu a ca-
chaça como produto brasi-
leiro. As exportações brasi-
leiras de cachaça chegaram 
a US$ 13 milhões em 2015.

Dois alunos de escolas estaduais da 
Paraíba conquistaram a medalha de pra-
ta no gênero Artigo de Opinião da 5ª edi-
ção da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro. Entre os 38 finalis-
tas de todo o Brasil estão os estudantes 
Jônatas Oliveira de Farias, da Escola Es-
tadual Alzira Lisboa, da cidade de Jaca-
raú, e Josseane Fátima de Lima, da Escola 
Estadual Professor Lordão, da cidade de 
Picuí. O gênero “Artigo de Opinião” foi 
trabalhado por alunos do 2º e 3º anos 
do Ensino Médio da rede pública. Outros 
gêneros semifinais serão “Poemas”, para 
alunos do 5º e 6º anos do Ensino Fun-
damental; “Memórias Literárias”, para 
alunos do 7º e 8º anos; e “Crônica”, para 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

e 1ª série do Ensino Médio. Na premia-
ção, que acontecerá no mês de dezem-
bro, em Brasília, serão revelados os cinco 
ganhadores de cada categoria. A olím-
piada objetiva aprimorar a didática dos 
docentes de Língua Portuguesa para 
desenvolver competências de escrita em 
seus alunos e contribuir com a melhoria 
do ensino público. É realizado pela Fun-
dação Itaú Social e Ministério da Edu-
cação (MEC), com coordenação técnica 
do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec).  A 5ª edição da Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 
recebeu mais de 170 mil inscrições e teve 
a adesão de todos os estados brasileiros, 
além de 4.874 municípios.

Estudantes da Paraíba 
estão entre os finalistas

OLiMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUEsA

A primavera e o verão, as 
estações mais quentes do ano, 
são também um período de 
alerta para a população bra-
sileira. Isso porque 90% dos 
50 milhões de raios que caem 
no Brasil são registrados neste 
período.

O País é líder mundial 
na incidência deste fenôme-
no, que provocou a morte de 
1.790 pessoas entre 2000 e 
2014, segundo o Grupo de Ele-
tricidade Atmosférica (Elat) 
do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).

 A cada 50 mortes por 
raio no mundo, uma aconte-
ce no Brasil. Para se ter uma 
ideia, a descarga gerada por 
um relâmpago tem intensida-
de mil vezes maior que a cor-

rente elétrica que passa por 
um fio de chuveiro elétrico. As 
temperaturas de um raio po-
dem chegar a 30 mil graus Cel-
sius, cinco vezes mais elevada 
que a da superfície do Sol.

“A maioria delas [mortes] 
acontece em campos abertos, 
como áreas de agricultura, 
campos de futebol e na praia, 
principalmente por correntes 
indiretas dos raios, que vêm 
pelo chão. O perigo não é só 
o raio em si, mas a corrente 
elétrica que pode ser descar-
regada no solo”, explicou o 
coordenador do Elat, Osmar 
Pinto Junior. 

A prevenção continua 
sendo o principal meio para 
evitar mortes provocadas 
por raios. Durante as tem-

pestades, deve-se evitar lo-
cais altos, sentar embaixo de 
árvores ou deitar no chão. A 
pessoa também deve manter 
distância de locais com poças 
de água e objetos que possam 
conduzir a eletricidade, como 
linhas de energia e cercas de 
arame farpado.

Diante desse quadro, o 
Elat desenvolveu uma rede 
de sensores que monitora a 
ocorrência de raios em todo 
o território brasileiro, cha-
mada Rede BrasilDAT. Na 
página da unidade, é possível 
acompanhar em tempo real 
os dados coletados por cerca 
de 70 sensores espalhados 
pelo País que detectam a ra-
diação eletromagnética emi-
tida pelos raios. 

Brasil é líder mundial na 
incidência de raios por ano

ALERTA DURANTE O VERÃO

A superintendência-ge-
ral do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) instaurou processo 
contra o Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis (Cofe-
ci) e 22 conselhos regionais 
(Creci) do País. As entidades 
teriam induzido seus filiados 
à conduta comercial unifor-
me no mercado de serviços 
de corretagem de imóveis, 
segundo o órgão.

O Cade informou que 
a apuração, iniciada para 
investigar se os órgãos de 
classe dos corretores de imó-
veis estariam adotando con-
dutas que poderiam violar 
a legislação concorrencial 
brasileira, também está veri-
ficando a possível prática de 
cartelização por sindicatos 
de corretores de imóveis e 
de empresas de compra, ven-
da, locação e administração 
de imóveis e de edifícios em 
condomínios de Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia, Pa-
raíba e Rio de Janeiro.

Entre as evidências co-
lhidas pelo Cade, estão as que 
revelam que o Cofeci publi-
cou resoluções normativas 
que impõem a obrigatorieda-
de das tabelas de honorários 
elaboradas por sindicatos de 
corretores e homologadas 
pelos conselhos regionais. 

Há também indícios de 
fixação de valores que po-
dem ser homologados pelos 
conselhos para cobrança de 
comissões em contratos de 
locação e de exigência da 
obrigatoriedade de cláusula 
de exclusividade na contra-
tação do serviço de correta-
gem imobiliária. A superin-
tendência constatou, ainda, 
que 22 conselhos regionais 
exercem fiscalização quan-

to ao cumprimento da obri-
gatoriedade das tabelas de 
honorários. Alguns deles, 
inclusive, instauraram pro-
cessos disciplinares para 
apurar violação ética con-
tra corretores que descum-
priram os valores previstos 
nas tabelas de honorários. 
Além disso, destaca o Cade, 
verificou-se a existência de 
indícios de que sindicatos 
de corretores e de empresas 
de corretagem imobiliária 
teriam elaborado conjunta-
mente tabelas de honorários 
para serem homologadas 
pelos respectivos conselhos 
regionais.

Anticompetitivas
Segundo a Superinten-

dência do Cade, essas prá-
ticas, se comprovadas, são 
potencialmente anticom-
petitivas, pois uniformizam 
e majoram os honorários 
cobrados por corretores de 
imóveis, em prejuízo dos 
consumidores e de correto-
res que buscam empreender 
livre negociação. Os repre-
sentados no processo admi-
nistrativo foram intimados 
a apresentar defesa. Ao final 
da instrução, a Superinten-
dência-Geral emitirá um pa-
recer conclusivo e encami-
nhará o caso ao Tribunal do 
Cade. Se condenados, podem 
pagar multas que variam de 
R$ 50 mil a R$ 2 bilhões.

O presidente do Sistema 
Cofeci-Creci, João Teodoro 
da Silva, informou que a “au-
tarquia, legalmente respon-
sável pela regulamentação 
e fiscalização dos profissio-
nais imobiliários no Brasil, 
irá disponibilizar toda docu-
mentação e apoio a essa in-
vestigação, para que o Cade 
elucide o caso.” Ele disse ain-
da que a entidade está inte-
gralmente à disposição.

Conselhos regionais 
são alvo de processo

cORRETOREs DE iMÓVEis

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

Exportações brasileiras de cachaça chegaram a US$ 13 milhões em 2015 e o México já reconheceu a cachaça como produto brasileiro
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Déficit de US$ 26,6 bi é o maior já registrado em setembro

Contas públicas
O setor público conso-

lidado, formado por União, 
estados e municípios, re-
gistrou déficit primário, re-
ceitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com 
juros, de R$ 26,643 bilhões, 
em setembro, informou on-
tem o Banco Central (BC). 
Esse foi o pior resultado 
para o mês na série histó-
rica, iniciada em dezembro 
de 2001. O resultado do mês 
superou o déficit primário 
de R$ 7,318 bilhões de se-
tembro de 2015.

Nos nove meses do ano, 
o resultado negativo chegou 
a R$ 85,501 bilhões, contra 
déficit de R$ 8,423 bilhão, 
em igual período de 2015.

Em 12 meses, encerra-
dos em agosto, o déficit pri-
mário ficou em R$ 188,327 
bilhões, o que corresponde 
a 3,08% do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no País.

Em setembro deste ano, 
o Governo Central (Previ-
dência, Banco Central e Te-
souro Nacional) registrou 
déficit primário de R$ 26,499 
bilhões. Os governos esta-
duais também apresenta-
ram resultado negativo, com 
déficit primário de R$ 157 
milhões, e os municipais, 
déficit de R$ 141 milhões. 
As empresas estatais fede-
rais, estaduais e municipais, 
excluídas empresas dos gru-
pos Petrobras e Eletrobras, 
acusaram superávit primá-
rio de R$ 154 milhões, no 
mês passado.

Em setembro, os gastos 
com juros nominais ficaram 
em R$ 40,458 bilhões, con-
tra R$ 69,993 bilhões em 
igual mês de 2015. De janei-
ro a setembro, os gastos che-
garam a R$ 295,033 bilhões. 
Em 12 meses encerrados em 
setembro, as despesas com 
juros ficaram em R$ 388,5 
bilhões, o que corresponde 
a 6,35% do PIB.

Deficit
O déficit nominal - for-

mado pelo resultado primário 
e os resultados de juros - fi-
cou em R$ 62,943 bilhões no 
mês passado, ante R$ 57,013 
bilhões de agosto de 2015. 
Nos nove meses do ano, o 
resultado negativo foi de 
R$ 380,535 bilhões, con-
tra R$ 416,742 bilhões em 
igual período de 2015. Em 
12 meses encerrados em 
setembro, o déficit nominal 
atingiu R$ 576,827 bilhões, 
o que corresponde a 9,42% 
do PIB.

Dívida líquida
A dívida líquida do se-

tor público - balanço entre 
o total de créditos e débitos 
dos governos federal, esta-
duais e municipais – somou 
R$ 2,699 trilhões em setem-
bro, o que corresponde a 
44,1% do PIB, contra 43,3% 
de agosto. A dívida bruta 
(contabiliza apenas os pas-
sivos dos governos federal, 
estaduais e municipais) che-
gou a R$ 4,329 trilhões ou 
70,7% do PIB, com elevação 
de 0,6 ponto percentual em 
relação a agosto.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil
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Etanol sobe em 17 
estados e cai no DF

Os preços do etanol hidratado 
nos postos subiram em 17 estados e 
no Distrito Federal, caíram em outros 
oito e não se alteraram no Amapá na 
semana passada. Os dados são da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), 
compilados pelo AE-Taxas. No pe-
ríodo de um mês, o biocombustível 
subiu em 20 estados e no Distrito 
Federal e caiu em seis. Em São Paulo, 
principal Estado produtor e consu-
midor, a cotação avançou 3,64% na 
semana, para R$ 2,622 o litro. No 
período de um mês acumula alta de 
13,90%, a maior do País. 

Consumo nacional de 
energia cresce 1,4%

O consumo nacional de 
energia elétrica somou 38.259 
gigawatts-hora (GWh) em setem-
bro deste ano, o que corresponde 
a um crescimento de 1,4% em 
relação ao montante consumido 
em igual mês de 2015, informou 
ontem a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). As residências 
registraram um aumento no con-
sumo de eletricidade de 4,6% 
no mês passado, na sétima alta 
mensal consecutiva. Já a classe 
comercial seguiu em trajetória de 
queda e apresentou um recuo de 
1% na comparação mensal.

Serviços: confiança 
aponta ação fraca

A calibragem das expectativas 
de empresários do setor de serviços 
junto a uma melhora ainda irregular 
na avaliação sobre a situação atual 
apontam que a atividade econômi-
ca não deve apontar retomada no 
último trimestre de 2016, segundo 
Silvio Sales, consultor do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV). O Índice de 
Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,7 
ponto na passagem de setembro para 
outubro, para 78,9 pontos, após sete 
altas consecutivas. Nove entre as 13 
atividades pesquisadas registraram 
recuo na confiança. 

Empresas abrem 
processo seletivo

A Companhia de Estágios abre 
processo seletivo para mais de 500 
vagas de estágio em grandes empre-
sas. Podem se candidatar estudantes 
do Ensino Técnico e Superior das mais 
diversas áreas do conhecimento. Há 
vagas em todas as regiões do País. Os 
contratados receberão bolsa-auxílio no 
valor de até R$ 1.700 mais benefícios. 
As oportunidades abrangem grandes 
empresas do setor tecnológico, digital, 
industrial e construção civil. Os interes-
sados devem se inscrever no site da 
recrutadora www.ciadeestagios.com.
br, dentro dos prazos descritos abaixo.

Prejuízo da Embraer 
apresenta queda 

O prejuízo líquido da Embraer 
(Empresa Brasileira de Aeronáutica) 
teve expressiva queda no terceiro tri-
mestre deste ano, ao atingir R$ 111,4 
milhões ante R$ 387,7 milhões de igual 
período do ano passado. Na mesma 
base de comparação, a receita líquida 
cresceu 7%, alcançando R$ 4.913,4 
milhões. Já o lucro ajustado (com os 
descontos do imposto de renda e de 
outras despesas) foi de R$ 255,9 
milhões. O aumento da receita está 
associado à entrega de 29 aeronaves 
comerciais e 25 aviões executivos.

Principais atrativos turísticos do Estado estão sendo divulgados pela Empresa Paraíbana de Turismo em eventos na Europa

A Paraíba vai participar 
do ‘Mundo Abreu’, em Lisboa, 
pela primeira vez com um 
estande próprio, em abril de 
2017. O evento é uma feira 
de turismo promovida pela 
operadora Abreu, considera-
da uma das mais influentes 
na venda de pacotes para o 
Brasil na Europa. 

A confirmação é da pre-
sidente da Empresa Paraíba 
de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino, que participou de 
uma reunião na sede da 
operadora na capital portu-
guesa, na última sexta-feira 
(28). Ruth Avelino esteve 
reunida com os executivos 

Antônio Pinto da Silva e Lara 
Carvalho em que definiram 
algumas estratégias que de-
verão ser utilizadas a partir 
do início do próximo ano. No 
catálogo Abreu 2016/2017, 
só constam três empreen-
dimentos hoteleiros parai-
banos (Mussulo by Mantra, 
Tropical Tambaú e Hardman 
Praia Hotel). O desafio será 
ampliar essa cartela de ofer-
tas, informou a presidente 
da PBTur.

O diretor comercial para 
o Brasil, Felipe Quadrado, 
deverá vir a João Pessoa no 
começo de 2017 para nego-
ciar a participação de mais 

hotéis paraibanos nessa car-
tela. Com a participação da 
Paraíba no Mundo Abreu, em 
contrapartida, os empreen-
dimentos hoteleiros estarão 
inseridos nos catálogos da 
operadora e na feira.

Ruth Avelino afirmou 
que é preciso que a Paraíba 
tenha uma maior participa-
ção no mercado português, 
por meio da Abreu. A exe-
cutiva disse que a direção 
da operadora afirmou que 
muitos estados brasileiros 
se afastaram desse merca-
do, mas aposta que a Paraí-
ba pode realizar um grande 
trabalho na Europa. A presi-

dente da PBTur participou 
na semana passada de um 
roadshow das operadoras 
Solferias e Exótico online 
por Vigo (Espanha), e Por-
to, Coimbra e Lisboa, em 
Portugal. 

Cerca de 600 operado-
res de turismo dessas ope-
radoras receberam capaci-
tação sobre a Paraíba, em 
uma ação que contou com 
apoio da Embratur (Institu-
to Brasileiro de Turismo), e 
parceria da ABIH-PB (Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira, secção Paraí-
ba), Federação do Comércio e 
Luck Receptivo João Pessoa.

Paraíba participará do “Mundo Abreu”
FEIRA DE TURISMO

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) teve queda de 
1,6 ponto no trimestre encer-
rado em outubro.  Setembro 
registrou alta de 2,1 pontos, 
ao atingir 86,6 pontos. Quinze 
dos 19 segmentos pesquisa-
dos apresentaram retração. 
A pesquisa Sondagem da In-
dústria de Transformação foi 
feita pelo Instituto Brasileiro 

de Economia (Ibre) da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) em 
1.121 empresas, entre os úl-
timos dias 3 e 27. Para 12,7% 
das empresas consultadas, os 
estoques estão excessivos. O 
índice é o mais baixo desde 
janeiro do ano passado, quan-
do a taxa oscilou em 11,5%. 
A parcela de empresas que 
apontaram a existência de es-
toques insuficientes diminuiu 
de 7,1% para 4,8% do total. 
O superintendente de Estatís-

ticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo Junior, afirmou que a 
retomada do crescimento eco-
nômico deve ocorrer, mas em 
ritmo mais lento. “O tombo 
da produção física em agos-
to, registrado pelo IBGE, não 
representou uma reversão 
da tendência de recuperação 
da economia, mas mostrou 
que o ritmo de retomada será 
bem mais lento do que o se-
tor industrial previa no início 
deste semestre”. A sondagem 

mostrou recrudescimento 
tanto em relação ao momento 
atual quanto ao desempenho 
para os próximos seis meses. 
No Índice da Situação Atual 
(ISA), houve queda de 1,8 
ponto, para 84,9 pontos, o me-
nor desde junho e no Índice 
de Expectativas (IE), recuo de 
1,4 ponto, para 88,4 pontos. A 
proporção de empresas que 
planejam abrir novas vagas no 
mercado de trabalho diminuiu 
de 12,5% para 10,9%.

Índice reduz 1,6 ponto no trimestre
CONFIANÇA DA INDÚSTRIA

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Os estudantes que não 
conseguiram fazer a  renova-
ção dos contratos do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) têm, agora, até o dia 15 
de dezembro para realizar o 
procedimento.  Inicialmente, o 
processo seria encerrado on-
tem. De acordo com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), dos 1,5 
milhão de estudantes que de-
vem renovar o financiamento, 
980 mil o fizeram ontem. Os 
contratos do Fies precisam ser 

renovados todo semestre. O 
pedido de aditamento é feito 
inicialmente pelas faculdades. 
Em seguida, os estudantes de-
vem validar as informações 
inseridas pelas instituições no 
SisFies. No caso de aditamen-
to não simplificado, quando 
há alteração nas cláusulas do 
contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o estu-
dante precisa ainda levar a 
documentação comprobató-
ria ao agente financeiro para 
finalizar a renovação. 

Prazo é prorrogado 
para 15 de dezembro

RENOVAÇÃO DO FIES

O Sistema Nacio-
nal de Emprego de 
João Pessoa (Sine-JP) 
anunciou ontem 86 
vagas de emprego em 
empresas. A lista dos 
postos pode ser aces-
sada no link http://bit.
ly/SineJP. 

O maior número de 
vagas é a de vendedor 
externo, com 12 vagas 
no total. Há ainda dez 
vagas para costureira de 

máquinas industriais, que 
requer seis meses de ex-
periência.  O Sine-JP está 
localizado na Avenida 
Cardoso Vieira, 85, Va-
radouro. O trabalhador 
deve apresentar RG, CPF 
e Carteira de Trabalho. 
Para concorrer às oportu-
nidades em que o empre-
gador exige apenas o cur-
rículo, o interessado deve 
enviá-lo para o endereço 
sinejp.imo@joaopessoa.

Sine-JP oferece 86 
vagas de emprego



Empresários Douglas Do-
mingos de Mendonça e Erly 
Cabral Júnior, estudante 
Mariana Navarro Braga, 
Sras. Marlanny Braga e 
Rosângela Montenegro, 
psicóloga Nevita Franca, 
executivos Augusto Bezerra 
Cavalcanti e Liliane Targi-
no, Doda Guedes, designer 
Fábio Boca Morais, produtor 
Raimundo Nonato Batista 
Filho, jornalista Walter No-
gueira, Aninha Suassuna.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsZum Zum Zum
   A administradora paraibana Raíssa Costa, representou o Sesc Paraíba no Encontro 
para Construção do Plano Nacional de Formação do Sesc 2017/2020, realizado na cidade do 
Rio de Janeiro. Raíssa é filha dos jornalistas Edson Verber e Socorro Silva.

FOTOs: Goretti Zebnaide

Para o álbum de família: Marcela, Angela, Marcelo e Tatiana Vidal de Negreiros

Cirlene e Fernando Sousa ladeiam Tatiana Vidal de Negreiros a franqueada da Domino´s Pizza

Sempre bonita, Aninha Suassuna é a aniversariante de hoje

Domino´s
EsTÁ uma 

beleza a Domino´s 
Pizza inaugurada pela 
empresária Tatiana 
Vidal de Negreiros 
e seu pai, Marcelo 
Vidal de Negreiros, na 
última sexta-feira, 
na Av. Fernando Luiz 
Henrique Santos, 
área nobre do bairro 
do Bessa.

O espaço é um 
container e recebeu 
decoração super ale-
gre e moderna com 
propostas que vão 
agradar em cheio os 
clientes. 

EsTÁ sENDO realizado no Ponto de Cem Réis 
até a próxima sexta-feira o evento PróEndividados, 
onde 50 mil pessoas da cidade foram convidados para 
participar do programa que tem por objetivo diminuir 
o endividamento da população com contas de energia 
elétrica.

A ação é uma parceria do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, a Energisa e o Unipê.

PróEndividados

Dois Pontos

  Estreia na Netflix no dia 16 de 
dezembro o filme “Barry” sobre Barack 
Obama na juventude.
  O presidente dos EUA será in-
terpretado por Devbon Terrel, tendo 
ainda no elenco Ashley Judd, Ellar 
Coltrane e Anya Taylor.

FOTO: ARquivo

Boa nova

Os sERVIDOREs 
do Tribunal de Justiça 
da Paraíba comemora-
ram o Dia do Servidor 
Público com a boa 
nova dada pelo presi-
dente, desembargador 
Marcos Cavalcanti.  Foi 
firmado um pacto de 
medidas em favor do 
servidor, a exemplo do 
aumento de 20% no 
Auxílio Alimentação, 
retroativo a fevereiro 
de 2016, que será pago 
no dia 14 deste mês.

A medida vai 
beneficiar o pessoal do 
Quadro, Requisitados, 
Comissionados e Magis-
trados.

Estimados Marcelo e Marlanny Braga, ela está hoje aniversariando

Ação social

A LEGIÃO da Boa 
Vontade comemora a 
marca de 12.509.267 
atendimentos e 
benefícios oferecidos 
à população de baixa 
renda em todo o País 
no ano de 2015. 

Conduzida por 
José de Paiva Netto, a 
entidade oferece edu-
cação, cultura, alimen-
tação, sempre com o 
diferencial da Espiri-
tualidade Ecumênica.

   Tem assinatura dos arquitetos Giuseppe Branquinho e Renata Caiaffo a nova 
e arrojada unidade da Cultura Young Praia, localizada na Praça Chateaubriand Arnaul, 
em Manaíra.
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Liliane Targino que hoje aniversaria e Liliane Ellen Dantas

Mont Petit
As EMPREsÁRIAs 

Élida Martins e Mariele 
Bragante foram anfitriãs 
da última sexta-feira ao 
inaugurar a Mont Petit no 
Empresaria Royal Center, na 
Av. João Câncio, em Manaíra. 
O espaço é dedicado a 
moda infantil, especializada 
em roupas, calçados, bolsas 
e outros acessórios para 
crianças de 0 a 6 anos.

FOTO: Arquivo

sERÁ aberta hoje a exposição “Cariri em Cores”, 
da artista plástica Marcele Gouveia, nascida e criada no 
município de São João do Cariri.

A mostra, que será aberta às 19h30 no Mosteiro de 
São Francisco, com apresentação da Filarmônica “Nossa 
Senhora dos Milagres”, reúne pintura em óleo sobre tela 
de cores fortes e alegres.

Cariri em Cores

O INTÉRPRETE, compositor, instrumentista e ator 
Gabriel Sater será o protagonista de “Coração de Cow-
boy”, filme do cineasta brasileiro radicado nos Estados 
Unidos, Gui Pereira.

Ele interpretará um cantor sertanejo e no longa, 
que estreia no segundo semestre de 2017, vão estar 
Jacson Antunes e Thaís Pacholek, com participações de 
Chitãozinho & Xororó, Aline Lima e Enrico Alves Lima.

Coração de Cowboy

“A verdadeira santidade 
começa por uma sã 
consciência”

“Ter santidade não é ser 
santo, ter santidade é negar 
as coisas erradas”

WILSON PINTO JÚNIOR LARISSA GOMES

   A Federação Nacional das Agências de Propaganda anunciou a nova diretoria que 
ficará à frente da entidade no triênio 2016/2019, tendo como presidente Glaucio Binder, 
que foi reeleito e como vice-presidente Cesar Paim.

   O lançamento do livro de poesias “Rumo dos Ventos”, de Mércia Maria, marcou 
o encerramento da campanha Outubro Rosa na Secretaria de Estado de Saúde.

   Já na Secretaria de Educação, o encerramento do Outubro Rosa foi com apre-
sentações da banda marcial feminina da SEE que reúne 20 meninas de várias escolas estduais.

O sECRETÁRIO de Estado da Receita, Marconi 
Frazão e o presidente do Conselho Regional de Conta-
bilidade da Paraíba, Garibaldi Dantas Filho assinaram 
um convênio que vai permitir o acesso dos contadores 
aos cursos de EAD (Educação à Distância) produzidos 
pela Escola de Administração Tributária da Receita 
Estadual.

Os cursos serão oferecidos gratuitamente aos con-
tadores filiados àquele Conselho.

Educação à Distância
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Palmeiras tem 5 pontos 
de vantagem sobre o 
Flamengo no Brasileiro

REUNIÃO HOJE NA FPF

Início do Estadual em discussão
Regulamento da disputa 
será lido e aprovado pelos 
10 clubes participantes
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A Federação Paraibana 
de Futebol e os 10 clubes que, 
em 2017, vão disputar a elite 
do futebol estadual (Primei-
ra Divisão), “batem o marte-
lo” hoje sobre a abertura da 
competição e as normas que 
vão reger as disputas, quan-
do estarão debatendo e apro-
vando o Regulamento Geral 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol Profissional da 
Primeira Divisão da próxima 
temporada. Todos estarão 
reunidos, a partir das 15h, 
na sede da FPF, no bairro de 
Tambiá, em João Pessoa.

Esta será a segunda e 
decisiva reunião do Conselho 
Arbitral convocada pelo pre-
sidente Amadeu Rodrigues, 
presidente da FPF para dis-
cutir o campeonato estadual 
em sua próxima temporada. 
Na primeira, ocorrida no úl-
timo dia 14, os representan-
tes de Botafogo, Campinen-
se, Treze, Auto Esporte, CSP, 
Sousa, Atlético de Cajazeiras, 
Paraíba de Cajazeiras, Serra-
no e Internacional debate-
ram diversos assuntos.  Na 
ocasião, ficou definido que 
o campeonato terá início no 
dia 15 de janeiro. A compe-
tição terá uma primeira fase 
em que os 10 clubes vão jogar 
contra si em turno e returno 
e depois os quatro primeiros 
colocados vão se enfrentar 
em semifinais e finais – tam-
bém em jogos de ida e volta - 
para se conhecer o campeão. 
Ao término da primeira fase, 
os dois últimos colocados es-
tarão rebaixados.

No entanto, na reunião 
de hoje, novamente o ínicio 
do campeonato será colo-
cado em discussão. Existe a 
possibilidade da antecipa-
ção das disputas, conforme 
estabelece o calendário da 
CBF. Inicialmente, a Confede-

ração Brasileira de Futebol 
estabeleceu 18 datas para a 
realização dos estaduais, no 
entanto, pediu aos presiden-
tes de federações, em recen-
te reunião, a possibilidade de 
reduzir este prazo.

A fórmula de disputa de 
2017 já aprovada pelas 10 
equipes é bem mais simples 
e, pode-se dizer, mais positi-
va do que a de 2016, já que 
o campeonato deste ano pos-
suía algumas aberrações. A 
proposta aprovada foi a do 
Campinense. Já uma do CSP, 
classificada por alguns diri-
gentes como até mais com-
plicada do que a de 2016, foi 
rejeitada. A minuta do regu-
lamento que será discutida 
na reunião, já está em poder 
dos clubes, para análises.

Copa Nordeste Sub-20
Se encerra hoje o prazo 

dado pela Confederação Bra-
sileira de Futebol para que 
Botafogo e Campinense con-
firmem, junto a Federação 
Paraibana de Futebol, suas 
participações na Copa Nor-
deste Sub-20, que ocorrerá 
na segunda quinzena deste 
mês, no Estado de Alagoas. 
Até ontem, apenas o Botafo-
go havia garantido sua par-
ticipação. Informações dão 
contas de que o Rubro-Negro 
de Campina Grande partici-
pará das disputas com joga-
dores do Centro Sportivo Pa-
raibano – CSP. Uma parceria 
entre as duas equipes está 
em discussão.

Foto: Divulgação/FPF

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Aldeone Abrantes, do Sousa, Guilherme Carvalho, do Botafogo, e William Simões, do Campinense, presentes na última reunião

Termina hoje o 
prazo para que 
clubes confirmem 
participação 
na Copa do 
Nordeste de 
Futebol Sub-20 
em Alagoas

Peneirão aprovou jogadores para a base
Um “Peneirão” provei-

toso, apesar dos 13 jovens 
selecionados não passarem 
a integrar os quadros prin-
cipais do Botafogo. Eles já 
estão integrados às catego-
rias de base do clube. 

São garotos entre 17 e 
19 anos que deverão vestir 
a camisa do time em com-
petições oficiais da Federa-
ção Paraibana de Futebol e 
Confederação Brasileira de 
Futebol.

“Foram quase mil jo-
vens inscritos para avalia-
ções. A marca do Botafogo é 
muito forte e o trabalho sé-
rio que fazemos no futebol 
paraibano nos credencia 
para que sejamos bastante 
procurado. 

A seletiva promovida 
pelo clube além, de provei-

tosa, devido o compareci-
mento de muitos futuros 
atletas, atingiu nossos ob-
jetivos”, afirmou Guilherme 
Novinho, vice-presidente 
do Belo.

Durante três dias, o Bo-
tafogo realizou a “peneira” 
para atletas entre 18 e 21 
anos, cujo objetivo maior 
era descobrir alguma re-
velação para integrar os 
quadros principais do time, 
que, em 2017, terá agenda 
cheia durante o ano intei-
ro, haja vista o Campeonato 
Paraibano da Primeira Di-
visão, Copa do Brasil, Copa 
do Nordeste e Campeonato 
Brasileiro da Série C.

A seletiva que foi inicia-
da na última quarta-feira e 
teve uma procura muito aci-
ma do esperado pela direto-

ria, com 832 atletas inscri-
tos para as avaliações, que 
se encerraram na manhã 
do último sábado, na Mara-
vilha do Contorno. Vinte e 
dois selecionados fizeram  o 
teste final em amistoso com 
a equipe do Botafogo que se 
prepara para a Copa Nor-
deste Sub-20, este mês, em 
Alagoas e Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, no mês de 
janeiro, na maior cidade da 
América Latina.

Dos 22 atletas, 13 deles 
foram selecionados para 
integrar a equipe de base 
do Botafogo. “São jogado-
res entre 17 e 19 anos. No 
entanto, isto não significa 
dizer que eles não possam 
vestir a camisa do time pro-
fissional”, afirmou Guilher-
me Novinho.

Nova Peneira
Novinho exaltou o alto 

nível da seletiva e disse que a 
diretoria do Botafogo já pla-
neja um novo peneirão, para, 
mais uma vez, os seleciona-
dos integrarem os quadros 
de base do time. “Estamos 
vendo ainda uma data, mas, 
já está aprovada este penei-
rão”, disse ele, afirmando que 
o Belo está focado na garim-
pagem de novos jogadores 
para as categorias de base, 
no sentido de um retorno 
financeiro a curto, médio e 
longo prazo. “Além disso, te-
mos também preocupação 
com o social, quando fare-
mos trabalhos de cidadania 
com esses jovens, evitando 
que os mesmos trilhem pelos 
caminhos da marginalidade”, 
finalizou Novinho. (ML)

BOTAFOGO-PB

Cinco clubes discutem na próxima quinta-feira a forma de disputa
Cinco equipes vão disputar o 

Campeonato Paraibano de Fute-
bol Feminino 2016, que garante 
ao campeão o direito de represen-
tar o Estado na Copa do Brasil do 
próximo ano. Sexta-feira (28) foi o 
último dia de inscrição das equi-
pes e garantiram presenças o Bo-
tafogo (atual campeão), Clube Re-
creativo Kashima (vice-campeão), 
Auto Esporte Clube, Grêmio Serra-
no de Campina Grande e Clube de 
Regatas Flamengo do Varadouro-
JP. A competição tem data progra-
mada para se iniciar no próximo 
dia 13 e, ao campeão, a Federação 
Paraibana de Futebol estará dis-
ponibilizando uma premiação em 
dinheiro.

“Não houve qualquer surpresa 
em relação a quantidade de clubes 
disputantes. O número de cinco 
está dentro dos limites. Apostáva-
mos em seis, mas, cinco times está 
de bom tamanho. Precisávamos 
apenas de quatro agremiações 
para realizar a competição, confor-
me estabelece o Estatuto do Torce-
dor”, afirmou, na manhã de ontem, 
Antônio Carlos Baza, diretor técni-
co da FPF.

Na próxima quinta-feira, repre-
sentantes dos cinco clubes estarão 
se reunindo durante o Conselho Ar-
bitral, oportunidade em que oficia-
lizarão a forma de disputa e aprova-
rão o regulamento do campeonato. 
A reunião, marcada para as 16h, 
acontecerá na sede da Federação 
Paraibana de Futebol, no bairro de 
Tambiá, na capital paraibana.

O Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Feminino 2016 é o último even-
to da FPF em seu calendário de ativi-
dades da atual temporada. Durante 
este ano, a federação promoveu os 
Campeonatos da Primeira e Segunda 
Divisão, Campeonato Sub-19 (seleti-
va para a Copa São Paulo de Futebol 
Junior) e os campeonatos de base 
(Infantil, Juvenil e Juniores).

“Temos realizado com muito 
sucesso todas essas competições. 
O presidente da entidade, Amadeu 
Rodrigues Júnior tem dado total 
estrutura para que as competições 
ocorram em tempo hábil, conforme 
previsto em lei. Com o feminino, es-
taremos coroando, com êxito, o nos-
so calendário de atividade anual, já 
que é a última competição oficial a 
ser realizada”, finalizou Baza. (ML)

PARAIBANO FEMININO

Botafogo e Kashima estão confirmados no Campeonato Paraibano de Futebol Feminino desta temporada
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Vila Olímpica realiza Torneio 
da Amizade com 100 crianças
Amadeu Rodrigues, da FPF, 
parabeniza o governo pelo 
apoio aos novos talentos

Sucesso absoluto o peneirão 
realizado pelo Botafogo nos 
dias 27, 28 e 29 deste mês. 
A diretoria acertou em cheio 
ao buscar novos valores aqui 
da região. Ao final, 13 atletas 
foram selecionados dos mais 
de mil que passaram pela 
Maravilha do Contorno. Essa 
procura veio demonstrar 
a credibilidade dos atuais 
dirigentes que conseguiram resgatar a confiança 
através de uma administração transparente. É bem 
verdade que nos últimos dois anos não veio nenhum 
título, mas o Botafogo mostrou força nas arquiban-
cadas e honrou dignamente o nome da Paraíba no 
Brasileiro, mesmo não chegando ao acesso.

Parabéns ao Belo

Palmeiras segue com
a mão na taça

Ainda faltam cinco rodadas para acabar o Campeo-
nato Brasileiro e a vantagem do Palmeiras em relação 
ao segundo colocado é de cinco pontos em 15 a serem 
disputados. A gente sabe que em se tratando de futebol 
tudo é possível, mas não vejo como o Alviverde paulista 
perder esse título. Para o torcedor entender direitinho, 
nos úlimos três jogos a equipe paulista somou seis pon-
tos, enquanto o Flamengo apenas dois. E agora o Santos 
entrou na briga, já que está a um ponto do Rubro-Negro 
e seis do Palmeiras.

A julgar pelos próximos adversários, o time santis-
ta parece que não terá muito trabalho nas rodadas 34 
e 35 já que a Ponte Preta em Campinas e o Vitória na 
Vila Belmiro. O Flamengo encara o Botafogo e depois o 
América, este último fora do Rio. Já o Palmeiras pega o 
Inter em casa e depois o Atlético Mineiro fora. Tudo pode 
acontecer, mas convenhamos que a vantagem palmeiren-
se é muito tranquila, a não ser que o Inter vá a São Paulo 
e consiga uma surpreendente vitória ao ponto de abalar 
os comandados de Cuca.

Quanto ao Flamengo já fazem três jogos que não 
vence. Perdeu para o Inter e empatou com Corinthians 
e Atlético Mineiro. O ataque até que funcionou, mas a 
defesa vacilou e muito ao tomar seis gols, uma média de 
dois por partida. O Santos que disputou nove pontos e 
ganhou sete segue bem e pode tomar a vice liderança já 
na próxima rodada se o Flamengo voltar a tropeçar.

Na zona de rebaixamento, Santa Cruz e América 
Mineiro estão com os pés e as mãos na Segunda Divisão. 
Segundo matemático Tristão Garcia são 99% de pos-
sibilidades de queda. O Figueirense também está muito 
mal, mas pode reagir, o mesmo acontece com o Vitória. O 
Internacional segue pressionado e está numa encruzilha-
da. Perdeu para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil em 
casa e vai fazer o jogo de volta amanhã com time misto 
ou a força total? Se concentra na Copa do Brasil ou o 
Campeonato Brasileiro? O mesmo se aplica ao Cruzeiro 
que ainda não espantou em definitivo o fantasma do re-
baixamento. Vamos aguardar as duas próximas rodadas.

A cada rodada o Palmeiras segue mais líder no Campeona-
to Brasileiro e dificilmente perderá o título desta tempo-
rada. Flamengo, Santos e Atlético Mineiro parecem não ter 
forças para alcançar o time paulista nessa reta final.

Palmeiras

Amanhã os dirigentes de 
clubes vão discutir o início 
do Campeonato Paraiba-
no. A proposta da FPF é 
antecipar para 8 de janeiro 
para concluir até o dia 30 
de abril, conforme a CBF.

Arbitral
Cinco clubes se inscreveram 
para as disputas do Campeo-
nato Paraibano de Futebol 
Feminino: Auto Esporte, Bo-
tafogo, Kashima, Flamengo e 
Serrano. O Conselho Técnico 
será no próximo dia 3.

Feminino

A Associação Atlética Banco do Brasil de São Bento, realiza 
mais um campeonato de futsal, a partir de hoje. A competi-
ção é uma das mais tradicionais do Sertão paraibano, onde 
já foram realizadas 15 edições. O campeonato terá a partici-
pação de oito equipes. Os jogos serão em duas semanas, de 
terça às sextas-feiras, à noite na quadra da própria AABB.

Futsal em São Bento

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Um final de semana re-
pleto de atividades espor-
tivas na Vila Olímpica Pa-
rahyba. No sábado (29), no 
mini-campo, ocorreu o I Tor-
neio da Amizade em come-
moração ao mês das crian-
ças, onde quase 100 garotos 
de equipes das escolinhas da 
Vila, do Colégio Motiva, de 
Campina Grande e ainda da 
escolinha do Bosque das Ga-
meleiras, de João Pessoa, que 
sagrou-se campeã.

“Foi um dia que movi-
mentou a criançada e ainda 
contou com a presença dos 

pais que deram a maior for-
ça, o que deixou o evento com 
mais brilho. De parabéns o 
Governo do Estado que deu 
total apoiou, não só cedendo 
o espaço, mas também dan-
do a estrutura necessária ao 
lado da Federação Paraibana 
de Futebol (FPF), para que 
o torneio pudesse ter sido 
concluído com muito êxito”, 
disse o professor Magno Cer-
queira, responsável pelas es-
colinhas da Vila Olímpica.

Para o presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues, o 
evento contribuiu na valori-
zação nas categorias de base. 
“O trabalho executado aqui 
na Vila Olímpica por Magno 
é realmente algo fantástico 

porque mostra que educar 
nessa fase, faz com que o me-
nino possa adquirir, além de 
conhecimentos técnicos, mas 
também, a educação que o 
atleta necessita. E isso é va-
lorização nas categorias de 
base”, frisou Amadeu.

Paralelamente às ati-
vidades no mini-campo de 
futebol, estavam acontecen-
do as finais dos Jogos Mirins 
da Paraíba 2016, que se es-
tendeu até o domingo (31), 
no ginásio principal da Vila 
Olímpica. O grande desta-
que foi o Colégio Motiva, que 
venceu no basquete mascu-
lino, no handebol masculino 
e feminino, além do futsal 
masculino. Já o basquete 

feminino quem venceu foi 
a Lourdinas e a modalidade 
de voleibol, terá sua final na 
quinta-feira (3), às 9h, tam-
bém na Vila.

“Foi sem dúvida um fi-
nal de semana recheado de 
esporte e que contou com o 
apoio do Governo do Estado, 
sem falar que também acon-
teceu a 2ª Etapa do Circuito 
Paraibano de Surf, na Praia 
de Intermares. Esse calendá-
rio cheio de eventos, já mos-
tra o quanto está se traba-
lhando para que o esporte na 
Paraíba engrandeça a cada 
dia que passa”, frisou Bruno 
Roberto, titular da Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel).

O professor Magno e o presidente da FPF, Amadeu Rodrigues, durante o Torneio da Amizade realizado na Vila Olímpica Parahyba

Pódio masculino com a Paraíba em segundo lugar no Circuito BB

O Rio de Janeiro con-
quistou o tricampeonato e o 
Paraná se sagrou bicampeão 
brasileiro Sub-19 na noite do 
último domingo. Os dois es-
tados subiram ao lugar mais 
alto do pódio na etapa de Ma-
naus (AM) do Circuito Banco 
do Brasil Sub-19, a terceira e 
última da temporada 2016. 
Vitoria/Giovanna represen-
taram as cariocas, enquanto 
Patrick/Lipe levaram os pa-
ranaenses ao topo nos jogos 
no Parque Ponta Negra.

Os dois estados já li-
deravam o ranking geral 
e dependiam apenas de si 
para conquistar o troféu. Ao 
avançarem à final, as cario-
cas já garantiram o título, 
mas ainda assim venceram a 
etapa para fechar com chave 
de ouro. Triunfo por 2 sets a 
0 (21/9, 21/17) de Vitoria/
Giovanna sobre Milena/Kyce 
(RN), em 40 minutos de par-
tida. 

As cariocas venceram 
os cinco jogos que disputa-
ram em Manaus, sem terem 
perdido nenhum set, so-
mando 600 pontos no ran-
king geral e conquistando 
pelo terceiro ano seguido a 
categoria Sub-19. Com o vi-
ce-campeonato da etapa, as 
representantes do Rio Gran-
de do Norte também ficaram 
em segundo na temporada, 
somando 520 pontos.

No naipe masculino, a 
decisão ficou apenas para 
a final. Com 20 pontos de 
vantagem sobre a Paraíba, 
quem conquistasse a etapa, 
levava também o título da 

Rio de Janeiro e Paraná são os 
campeões no Sub-19 em Manaus

VÔLEI DE PRAIA GP do México 
tem três pilotos 
em terceiro lugar 
ao fim da prova

O que a frase “tem coisas 
que só acontecem no futebol 
brasileiro” faz você lembrar? 
Se a sua resposta tem a ver 
com as polêmicas com arbi-
tragem, as decisões às vezes 
questionáveis do STJD ou as 
mudanças na tabela do Cam-
peonato Brasileiro, saiba que 
um esporte que viveu coisas 
muito parecidas. Nesse do-
mingo, pelo menos, a Fórmula 
1 teve um dia de Brasileirão.

Olhe o que aconteceu com 
o alemão Sebastian Vettel: ele 
terminou em quarto lugar, viu 
o rival Max Verstappen ser pu-
nido e subiu ao pódio. Horas 
depois, ele mesmo foi punido e 
caiu para o quinto lugar – mes-
mo depois de ter levantado o 
troféu, bebido champanhe e 
feito a festa da Ferrari.

O número de pilotos des-
contentes com punições que 
foram dadas e que deixaram de 
ser dadas durante o GP do Mé-
xico escancarou uma situação 
que vem incomodando os pilo-
tos há algum tempo: a falta de 
consistência dos comissários.

As polêmicas começaram 
logo na primeira curva, quan-
do Lewis Hamilton perdeu a 
freada, saiu da pista e, na visão 
de muitos, ganhou vantagem e 
merecia ser punido. O inglês, 
contudo, sequer foi investiga-
do. Assim, quando o holandês, 
pressionado por Sebastian 
Vettel nas voltas finais da cor-
rida, também perdeu a freada, 
não teve dúvida: manteve a 
posição com a certeza de que 
não seria punido.  Mas acabou 
punido.

temporada. A vitória por 2 
sets a 0 (21/18, 21/11) de 
Patrick/Lipe (PR) sobre Ra-
fael/Renato (PB), em 40 mi-
nutos, deu o bicampeonato 
ao Estado do Sul do País. 

Patrick e Lipe venceram 
os cinco jogos da etapa, ten-
do perdido apenas um set, 
nas quartas de final, soman-
do 580 pontos na soma das 
três paradas. A Paraíba ficou 
com o segundo lugar geral 
do ranking, apenas 40 pon-
tos atrás dos campeões, com 
540. O Rio de Janeiro termi-
nou na terceira colocação, 
com 500 pontos.

O Sub-19 é um cam-
peonato de seleções esta-
duais, com duplas forma-
da pela mesma federação. 

Ele mantém o formato das 
últimas duas temporadas, 
com cada estado indicando 
suas delegações nos dois 
gêneros em busca do títu-
lo. Além dos atletas, que 
podem ser alterados a cada 
etapa, as federações ele-
gem um técnico.

Os pontos obtidos vão 
para o Estado e o campeão 
geral é determinado ao final 
das três etapas. O atual mode-
lo foi criado em 2013 visando 
identificar novos talentos nas 
areias, num trabalho de reno-
vação. E, a partir daí, analisar 
quais são os polos que pre-
cisam receber um incentivo 
maior para se desenvolverem 
e serem trabalhados de forma 
mais direcionada.

FOTO: Divulgação

FOTO: Secom-PB

FOTO: CBV/Divulgação
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Barcelona e Manchester City
voltam a jogar pela Liga hoje
Time espanhol goleou por 
4 a 0 no jogo de ida e 
tem uma larga vantagem

Manchester City e Barce-
lona irão se reencontrar hoje, 
às 17h45 (horário de Brasí-
lia) no Etihad Stadium, em 
Londres, pela Liga dos Cam-
peões, após o time de Guar-
diola perder por 4 a 0 para 
os catalães na competição 
europeia. Apesar do resulta-
do do último jogo, o treinador 
ressaltou que não encara a 
partida como revanche, res-
saltou o clima de final para os 
ingleses e contou o que o City 
precisa mudar para ter um re-
sultado diferente.

Na entrevista coletiva 
de Pep Guardiola ontem, o 
treinador afastou o clima 
de revanche. “Encara como 
revanche a partida”?, ques-
tionou um dos jornalistas. 
O treinador foi curto na res-
posta:  “Não”.

Guardiola explicou  
como não deixar o seu time 
ser goleado novamente e 
disse o que o City fez de erra-
do no Camp Nou. “Perdemos 
por 4 a 0, assim tem muitas 
coisas a aprender. Deixamos 
eles chegarem muito, mas 
competimos bem por mui-
tos minutos. Eles são peri-
gosos, quando estão com 
a bola, mas também usam 
muito bem os espaços. De-
fendem de forma compacta, 
mas eu insisto que jogamos 

em um local que não era fá-
cil”, analisou.

O treinador do City ain-
da ressaltou que o seu time 
não levará outra goleada do 
Barcelona. “Gostaria que jo-
gássemos como nos primei-
ros minutos, mas eles foram 
melhores. Temos que mudar 
nossa forma de pressionar, 
a construção desde a defe-
sa, muitas coisas. Quero jo-
gar em bom nível, mas o que 
aconteceu em Barcelona não 
acontecerá amanhã. Apren-
demos com nossos erros”.

Apesar de dizer que o re-
sultado da partida no Camp 
Nou não vai se repetir, Guar-
diola diz ter consciência de 
que o Barcelona é o melhor 
time do mundo. “Em três me-
ses é impossível chegar perto 
de competição contra o me-
lhor do mundo”, comentou o 
técnico em relação ao curto 
período em que está no co-
mando do Manchester City. 

Na tabela, o Manchester 
City é o segundo colocado do 
Grupo C com 4 pontos, cinco 
atrás do líder Barcelona e ape-
nas 1 à frente do terceiro colo-
cado, o Borussia M’gladbach, 
o que faz Guardiola encarar a 
partida desta terça como final. 
“Cada treinador tem seus pla-
nos, mas o futebol é imprevisí-
vel. É uma final para nós, não 
para eles. Ainda restam três 
jogos e o empate em Glasgow 
(contra o Celtic) prejudicou 
muito”. Messi marcou três vezes. O técnico do Manchester City, Pepe Guardiola, diz que não encara o jogo contra o Barcelona como revanche

Ontem, a federação ale-
mã (DFB) confirmou a reno-
vação de contrato do técnico 
da seleção, Joachim Low, até 
2020. Caso cumpra o novo 
vínculo até o final, o treina-
dor campeão mundial com-
pletará 14 anos à frente da 
Die Mannschaft.

Ele também se iguala-
ria ao campeão do primeiro 
título, Sepp Herberger, em 
1954, e Helmut Schon, que 
conquistou o bicampeonato 
em 1974. Desde que Low as-
sumiu a Alemanha em 2006, 
a Seleção Brasileira já teve 
cinco treinadores. Agora, pa-
rece ter encontrado a "unani-

midade" na figura de Tite.
Até isso acontecer, a CBF 

penou. Após a Copa de 2006, 
Dunga assumiu o comando 
no lugar de Carlos Alberto 
Pereira e manteve-se até o 
outro Mundial, quando foi 
eliminado nas quartas de fi-
nal pela Holanda.

O capitão do tetra não 
renovou, e Mano Menezes se 
tornou o técnico da seleção 
- Muricy Ramalho rejeitou o 
convite de Ricardo Teixeira. 
O hoje treinador do Cruzeiro, 
porém, acabou demitido em 
2012 após a saída do então 
presidente da CBF e a che-
gada ao poder da dupla José 

Maria Marin/Marco Polo del 
Nero.

Luiz Felipe Scolari retor-
nou à equipe canarinho, mas 
ficou marcado pela goleada 
sofrida por 7 a 1 para a Ale-
manha na semifinal da Copa 
em casa, há dois anos.

O técnico do penta foi 
demitido, e Dunga voltou ao 
comando do Brasil. A elimi-
nação na primeira fase da 
Copa América Centenário, no 
entanto, foi demais para o ex-
volante.

Assim, Tite aceitou assu-
mir a seleção e, por enquan-
to, tem 100% de aproveita-
mento em quatro partidas. 

Joachim Low renova contrato e 
vai ficar por 14 anos na seleção

ALEMANHA

A Fifa anunciou ontem 
o novo nome e formado do 
prêmio dado aos melhores 
jogadores do mundo, refor-
mulado após a separação da 
France Football e da Bola de 
Ouro. Chamado “The Best 
Football Awards”, a premia-
ção contará com oito troféus 
e terá maior participação 
popular na eleição dos ven-
cedores.

Serão escolhidos o melhor 
jogador e a melhor jogadora, 
o melhor técnico das equipes 
masculina e feminina, o gol 
mais bonito (prêmio Puskas), 
o prêmio Fair Play, o “Fan 
Award” e o FIFPro World11 (a 
seleção da temporada).

A seleção dos indicados 
utilizará a base do antigo 

Fifa fará mudanças com maior 
participação popular na escolha

BOLA DE OURO

Cristiano Ronaldo vem 
alcançando marcas impressio-
nantes para um atleta profis-
sional. Com os três gols anota-
dos na vitória de 4 a 1 do Real 
Madrid frente ao Alavés, no 
sábado, na cidade de Vitória, 
o astro português já marcou 
em 49 estádios diferentes na 
Espanha.

O jogo aconteceu no Está-
dio Mendizorroza, casa do Ala-
vés. Em 29 estádios do País, 
Cristiano Ronaldo tem mais 
de um gol marcado. De acordo 
com o jornal Mundo Deporti-
vo, de todos os estádios que o 
atacante já visitou na Espanha, 
em apenas três ele passou em 
branco: Gran Canaria (Las Pal-
mas), Arcángel (Córdoba) e 
Nueva Condomina (Murcia).

Atacante já assinalou gols em 49 
diferentes estádios da Espanha

CRISTIANO RONALDO

prêmio, ou seja, capitães e 
técnicos de seleções, além de 
um grupo seleto de jornalis-
tas de todo o mundo. O peso 
dos votos, no entanto, será 
diferente.

Segundo a Fifa, os ven-

cedores serão escolhidos em 
um processo que será basea-
do pela metade nos capitães 
e técnicos e a outra no resul-
tado de uma eleição online 
em conjunto com as escolhas 
da imprensa internacional.

Flagrante de uma das edições do Bola de Ouro promovido pela Fifa

Cristiano Ronaldo segue fazendo história no Real Madrid

Joachim Low orienta o atacante Muller durante jogo da Alemanha pelas Eliminatórias da Copa 2018

FO
TO

S:
 R

ep
ro

du
çã

o/
In

te
rn

et

O estádio visitante 
preferido de Cristiano é o 
Sánchez Pizjuán, casa do 
Sevilla. Lá, o português já 
marcou 11 vezes. O segun-

do na lista é o Nou Camp, do 
Barcelona (10 gols anota-
dos). Em seguida, aparecem 
os estádios do Espanyol (9 
gols) e Málaga (7 gols).



Cuca não vê motivo para
desespero e diz que falta 
pouco para a consagração

Derrota não abala o Palmeiras
CAMPEONATO BRASILEIRO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de novembro de 201624

A derrota para o Santos 
por 1 a 0 fez as chances de 
título brasileiro do Palmei-
ras caírem um pouco, mas 
a equipe segue como favo-
rita absoluta para levantar 
o troféu. É o que dizem os 
números do site Chance de 
Gol, que mostram que a pro-
babilidade de o time Alviver-
de ser campeão foi de 89,5% 
para 86,9%.

O Flamengo segue como 
principal concorrente do Pal-
meiras, com 5,8% de chance 
de título, seguido agora do 
Santos, que tem 5,4% e é o 
novo terceiro colocado. Já o 
Atlético-MG ficou mais para 
trás (1,9%). A rodada tam-
bém mexeu com as probabi-
lidades na briga pelo G-6 e 
contra o rebaixamento. 

Cuca
A derrota por 1 a 0 para 

o Santos no último sábado, 
na Vila Belmiro, encerrou 
uma série invicta de 15 jogos 
do Palmeiras no Campeonato 
Brasileiro. Confiante, o técni-
co Cuca manteve o discurso 
positivo. 

Fez questão de ressaltar 
aos jogadores que a equipe 
depende somente de si para 
levantar a taça e que a van-
tagem na liderança ainda é 
grande.

Um fator que atenuou 
bastante a preocupação do 
treinador palmeirense foi a 
rodada favorável para o seu 
time. O empate por 2 a 2 en-
tre Flamengo e Atlético-MG, 
vice-líder e quarto colocado 
após 33 jogos, diminuiu em 
apenas um ponto a vanta-
gem do Verdão na ponta. 
Agora são cinco de distân-
cia para os rubro-negros.

“Não tem vida fácil para 
ninguém. Nós temos de nos 
preocupar com a gente. A ro-
dada foi boa. Em algum mo-
mento não estava sendo. Se 

acontece uma rodada ruim, 
aí era mais preocupante. 
Perdemos um ponto dos seis 
que tínhamos, faltando cin-
co rodadas. Agora temos de 
trabalhar bem para fazer um 
jogo bom no domingo” resu-
miu Cuca.

O último tropeço do Pal-
meiras no Brasileiro havia 
sido na 17ª rodada: derrota 
por 3 a 1 para o Botafogo, 
fora de casa. Agora, o técnico 
acredita que a parte psico-
lógica será fundamental na 
reta decisiva. Restam apenas 
cinco partidas até o objetivo 
final. 

“Não abala nada. Temos 
equilíbrio e sabedoria para 
saber lidar com uma derrota. 
Temos uma grande vanta-
gem considerando que fal-
tam cinco jogos e três deles 
são na nossa casa. 

Dos males, o menor. Per-
demos só um jogador para 
o próximo jogo, o Moisés, e 
temos uma semana boa para 
trabalhar” argumentou Cuca. 

No último sábado, o Santos quebrou a invencibilidade do Palmeiras no segundo turno com a vitória de 1 a 0 na Vila Belmiro, diminuindo a vantagem para o Flamengo, 2o colocado e cinco pontos atrás

O término de jogo no 
Mineirão, no último sába-
do (29), trouxe preocupa-
ção para o Flamengo com 
o empate em 2 a 2 com o 
Atlético-MG, mas ao final 
da rodada, até que os re-
sultados foram satisfató-
rios. Se antes a diferença 
para o líder Palmeiras era 
de seis pontos, agora caiu 
para cinco, apesar do jejum 
de vitórias.

Na briga pelo título bra-
sileiro, o Flamengo não vence 
há três jogos ( perdeu de 2 a 
1 para Internacional, no Bei-
ra-Rio; empatou de 2 a 2 com 
o Corinthians, no Maracanã; e 
novo empate com o Galo mi-
neiro em 2 a 2, no Mineirão), 

com dois empates e uma der-
rota, algo que liga o alerta na 
Gávea. Agora, além do Alvi-
verde, o Rubro-Negro disputa 
com o Santos, que está a ape-
nas um ponto atrás.

"Não temos muito con-
trole sobre isso, temos que 
melhorar a performance. 
As outras equipes também 
crescem na competição. Te-
mos que fazer o nosso. Há 
três rodadas que não conse-
guimos vencer, logicamente 
que aproxima quem estava 
atrás da gente. Acredito que 
vamos preparar o time para 
seguir na briga pelo título. 
Se por acaso não acontecer, 
vamos lutar o máximo, por-
que a nossa torcida merece 

por toda a demonstração 
que fez nesse ano", declarou 
o técnico Zé Ricardo.

Embora seja difícil, o 
clima no Rubro-Negro se 
mantém otimista:

"Claro que a vitória da-
ria muito mais chances para 
pensar em título. Temos 
porcentagem de buscar esse 
título porque matematica-
mente mostra que sim. Mas 
estávamos preocupados em 
evoluir nas nossas apresen-
tações", disse o treinador.

No próximo sábado, o 
Flamengo tem pela frente o 
clássico com o Botafogo no 
Maracanã. O Rubro-Negro terá 
direito a 90% da capacidade 
de ingressos para a partida.

Sem vencer há três jogos, meta é 
superar o Botafogo no Maracanã

FLAMENGO

Brigando ponto a ponto contra o 
rebaixamento, o Internacional não lá 
estaria caso fizesse um campeonato 
apenas contra a parte de cima da tabe-
la. Afinal, contra os times do G-4, tem 
rendimento de Libertadores; já contra 
seus adversários do Z-4, de rebaixado.

A equipe treinada pelo técnico 
Celso Roth já jogou sete vezes até aqui 
contra as quatro melhores equipes do 
Campeonato Brasileiro e obteve quatro 
vitórias (duas contra o Santos, uma con-
tra o Flamengo e outra diante do Atlé-
tico-MG) e outras três derrotas (para 
Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo).

Assim, o Inter teve um aproveita-
mento de 57% contra os times coloca-
dos no G-4 do certame nacional.

Para se ter uma ideia, o rendimento 
colorado nestas condições é maior, por 
exemplo, que o do Botafogo, quinto lu-
gar com 54 pontos, até agora (54,5%).

Por outro lado, o Internacional 
tropeça justamente contra quem não 

pode: seus adversários diretos contra o 
descenso à Série B de 2017.

Contra Vitória (17º), Figueirense 
(18º), Santa Cruz (19º) e América-MG 
(20º), o time do Beira-Rio tem duas vi-
tórias, um empate e cinco derrotas. O 
Inter já perdeu, por exemplo, para o 
lanterna e sequer triunfou contra o pe-
núltimo. Ambos já são considerados vir-
tuais rebaixados à segundona da próxi-
ma temporada.

Diante das piores equipes do Bra-
sileirão, o "Colorado" fez sete dos 
24 pontos possíveis, obtendo um pí-
fio aproveitamento de 29%, que se-
ria maior justamente que os de Santa 
(24,2%) e América (25%).

E se costuma surpreender e ir bem 
contra as equipes do G-4, pode até co-
memorar. No próximo domingo, às 17h 
(de Brasília), o Inter visita o líder Pal-
meiras, no Allianz Parque, em partida 
válida pela 34ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Inter vai bem contra os clubes 
que estão na ponta da tabela

MESMO AMEAçAdO dE REBAIxAMENTO

Contra o Santa Cruz, em casa, o Internacional frustrou a sua torcida no empate de 2 a 2

Campeonato Brasileiro

Chances de título

Chances de G-6

Risco de rebaixamento

l Palmeiras: 86,9%
l Flamengo: 5,8%
l Santos: 5,4%
l Atlético-MG: 1,9%
l Outros times: 
0% ou perto disso

l Palmeiras: 100%
l Flamengo: quase 100%
l Santos: quase 100%
l Atlético-MG: 99,95%
l Botafogo: 75,9%
l Corinthians: 43,8%
l Atlético-PR: 37,5%
l Grêmio: 30,4%
l Fluminense: 11,4%
l Ponte Preta: 0,8%
l Outros times: 
0% ou perto disso

l Santa Cruz: quase 100%
l América-MG: 99,98%
l Figueirense: 96,1%
l Vitória: 56,2%
l Internacional: 27,8%
l Coritiba: 8,9%
l Sport: 8,1%
l Cruzeiro: 1,9%
l Chapecoense: 0,6%
l São Paulo: 0,4%
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Protocolo...: 2016 - 053496
Responsavel.: MANGABEIRA COM.UTIL. EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 025375524/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            756,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054326
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ISMAEL LACERDA
CPF/CNPJ....: 202760444-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056142
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PESSOA
CPF/CNPJ....: 122742754-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056088
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053783
Responsavel.: NATANAEL GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 230571224-34
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         27.332,58
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 055789
Responsavel.: OTILIO NEIVA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 299989804-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055076
Responsavel.: P M SERVICO DE ALIMENTACAO 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 024823301/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053837
Responsavel.: P M SERVICO DE ALIMENTACAO 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 024823301/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054681
Responsavel.: PM SERVICO DE ALIMENTACAO 
EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 024823301/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.202,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055200
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056105
Responsavel.: RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 057165344-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            766,31
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055964
Responsavel.: RESIDENCE SERVICE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 014773999/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.962,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056071
Responsavel.: TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME
CPF/CNPJ....: 008305639/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.086,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056027
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 - 056127
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 - 056139
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,  01/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: A.G.S BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020184995/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.117,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055731
Responsavel.: A.G.S BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020184995/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.117,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055732
Responsavel.: AGRIPINO JOAQUIM DE MELO E SILVA
CPF/CNPJ....: 251369254-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            670,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056257
Responsavel.: ALINE MARTINIANO TAVARES
CPF/CNPJ....: 089054834-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056191
Responsavel.: ANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 029950494-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055678
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055444
Responsavel.: ANGELICA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ....: 288098824-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056091
Responsavel.: ARYELLISON LOC GUINCHOS E 
TRANSP LT
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.666,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056115
Responsavel.: CONSTRUPOCOS - PERFURACAO 
E CONST.
CPF/CNPJ....: 003179746/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054073
Responsavel.: CRISTIANE MARIA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ....: 739097694-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056195
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 021354633/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055772
Responsavel.: ESSE ENGENHARIA SINAL. E SER-
VS. ESP
CPF/CNPJ....: 040869463/0003-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.455,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055980
Responsavel.: HUDSON GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 580227596-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055955
Responsavel.: LETICIA ALMEIDA DANTAS
CPF/CNPJ....: 146527304-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056120
Responsavel.: MAIRA BRITO MARQUES
CPF/CNPJ....: 045793184-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055935
Responsavel.: MANGABEIRA COMERCIO DE UTI-
LIDADES
CPF/CNPJ....: 025375524/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.050,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2016
A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 17 de novembro de 2016 às 09h30min, horário local, no prédio da Prefeitura 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO N° 0018/2016, tipo Menor Preço Por Itens no lote, 
tendo por objeto: Aquisição de 2 (dois) veículo tipo passeio movido a gasolina/álcool - ano/modelo 
2016/2017 zero KM (sem uso anterior), fabricação nacional - motor de 1.0 de potencia, básico sem 
ar condicionado, vidro elétricos e direção hidráulica. 

As empresas interessadas poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 20,00 (vinte reais)., na sede 
da Prefeitura de Serra Redonda localizada a Rua Dom Adauto, nº 11 - centro - Serra Redonda - PB, 
no horário de 08h30 as 12h00 nos dias úteis. O Edital também será disponibilizado gratuitamente, 
pelo e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com Demais informações através do telefone (83) 3399.4081/9934
3.5884/99922.6776. Serra Redonda, 01 de novembro de 2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA 
- Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO / HOSPITALAR ES-

PECIALIZADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA COM UNIDADE MÓVEL PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO CARENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00019/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e JRM DIAGNÓS-
TICOS POR IMAGEM – CNPJ 10.144.577/0001-20 - CT Nº 00410/2016 – 28.10.2016 - R$ 9.900,00 
– Nove Mil e Novecentos Reais.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00019/2016.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO / HOSPITALAR ES-

PECIALIZADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA COM UNIDADE MÓVEL PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO CARENTE.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/ artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 27/10/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00019/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00019/2016, que objetiva a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO / 
HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA COM UNIDADE MÓVEL PARA 
ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM – CNPJ: 10.144.577/0001-20, R$ 9.900,00 
– Nove Mil e Novecentos Reais.

Guarabira - PB, 27 de Outubro de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.13.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.13.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 
horas do dia 16 de novembro de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONCLUSÃO 
DA QUADRA DE ESPORTES COM BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO E COLOCAÇÃO DA 
TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO PARA O PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 20 de outubro de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00031/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00031/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a contratação de serviços de buffet, 
para fornecimento de lanches e refeições para os participantes da capacitação do Programa Brasil 
Carinhoso, no Município de Alagoa Grande, no dia 14/11/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 11/11/2016.

 Alagoa Grande(PB), 31 de outubro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 00062/2016-CPL, PARTES: STTP/ 

SET SOLUÇÕES EDUCACIONAL E TECNOLOGIA. OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ITENS REMANESCENTES 
DO PREGÃO 00020/2016”:DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
104.122.2001.2154 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP/15 451 1029 2153 - AÇÕES DE ME-
LHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO/- MATERIAL DE CONSUMO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. FONTE DE RECURSOS: 000/ELEMENTOS DE DESPESA:3390.30 99 / 4490.52 
99: DO VALOR: O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO FOI ALTERADO DE R$ R$ 20.150,00 (VIN-
TE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA 23.250,00 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA REAIS) COM UM ACRESCIMO DE 15,38% NO VALOR DE R$ 3.100,00 (TRÊS MIL 
E CEM REAIS). COM FULCRO NO ARTIGO 65, § 1º ALÍNEA B, DA LEI Nº 8.666/93 E PREGÃO 
00021/2016. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO E JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO E ISRAEL 
ANDRÉ GUIMARÃES DE ALMEIDA. DATA DE ASSINATURA:24/10/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópi-
cos, destinados a manutenção da saúde pública do Município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 14/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 28 de Outubro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 49/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, destina-

dos a manutenção da Farmácia Básica do município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 14/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 31 de Outubro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópi-

cos, destinados a manutenção da saúde pública do Município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 10:30 horas do dia 14/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 31 de Outubro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais para manu-

tenção de bens e imóveis, destinados ao Município de Bernardino Batista. Data e Local, às 13:00 
horas do dia 14/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 31 de Outubro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2016
1.º Termo aditivo ao Contrato nº 00055/2016 – Tomada de Preços nº 00002/2016, no valor total de 

R$ 57.621,16 (cinqüenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), alterando, 
assim o valor contratado para R$ 464.354,42 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 
cinqüenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e também de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO 
CONTRATO – Contrato nº 00055/2016 - Tomada de Preços nº 00002/2016. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS) = 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.301.0004.1053 - ELEMENTO DE DESPESA: 
44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES. DATA DE ASSINATURA: 24.10.16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO
Distrato de forma amigável ao Contrato nº 00034/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015, 

no valor total de R$ 1.049.399,09 (UM MILHÃO QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVEN-
TA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) cujo objeto era a contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de construção de uma Creche Convencional 
- 2, PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO C, no município de Cuitegi/PB, por interesse público e em 
decorrência da motivação exposta no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Cuitegi/
PB, com fulcro no art. 79, inciso II, combinado com art. 78, inciso IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 21/10/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
OBJETO: contratação de empresa especializada para reforma de diversas Escolas Municipais 

de Primeiro Grau e Grupo Escolar no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - Valor: R$ 302.974,82.
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 José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra - PB, 31 de Outubro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RESULTADO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Serviços de Reforma e Aparelhamento da Escola Municipal Balbina de Almeida na 

cidade de Bom Sucesso/PB.
LICITANTE DECLARADO HABILITADO: Kairos Engenharia e Construções Ltda.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Kairos Engenharia e Construções Ltda. - Valor: R$ 69.555,92.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de 
Almeida - Bom Sucesso - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 
3448-1007.Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br.

Bom Sucesso - PB, 28 de Outubro de 2016.
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO - Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09058/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Wendel 

Gutemberg dos Santos Barbosa, pela empresa SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 350.645,00 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09059/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Rodson Maciel Júnior, pela empresa DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 268.365,00 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09060/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
JPM.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Vitoriano Peralta Cavalcante de Lima e Silva, pela empresa JPM.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 367.651,00 (Trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09061/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: CARNES 
FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Leonardo Costa Barros Cahú, pela empresa CARNES FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 273.950,00 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09062/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: JOSÉ 
LUCENA DA SILVA – ME (LUCENA FRIOS). 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Antonio de Brito, pela empresa JOSÉ LUCENA DA SILVA – ME (LUCENA FRIOS.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 290.396,00 (Duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e seis reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09063/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: MINE 
MERCADO UNIÃO LTDA. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Fábio 

Cabral de Araújo, pela empresa MINE MERCADO UNIÃO LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 190.185,00 (cento e noventa mil, cento e oitenta e cinco reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09064/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: ALDRIN 
COUTINHO DE ARAÚJO – ME – SALUTAR.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Aldrin 

Coutinho de Araújo, pela empresa ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO – ME – SALUTAR.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 206.010,00 (Duzentos e seis mil e dez reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09065/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: BJ CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Maria 

Lúcia de Sousa Bidô, pela empresa BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 98.163,00 (noventa e oito mil, cento e sessenta e três reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Pre-
sencial n° 00037/2016, para confecção de fardas, ternos esportivos, camisetas diversas, destinados 
a diversas secretarias, conforme especificação do edital e HOMOLOGO o seu objeto à empresa, 
ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME, CNPJ Nº 40.983.751/00001-90, vencedora de todos os itens 
com o valor global de R$ 37.395,00 (trinta e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais), conforme 
resultado dejulgamento do Pregoeiro.  

Ibiara - PB, 31 de Outubro de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Jonata de Souza Silva
CPF: 060.624.574-09
Título/Valor – DM – R$ 310,00
Protestante: Vera Claudino Educação Superior
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo:109877
Responsável: Cicera Maria dos Santos Dantas
CNPJ: 18.189.199/0001-03
Título/Valor – DMI – R$ 262,73
Protestante: BCR Comercio e Industria S.A.
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 109945
Responsável: Rennan Alves de Sousa
CPF: 097.607.244-05
Título/Valor – CT – R$ 150,41
Protestante: Banco do Nordeste 
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109953
Responsável: Antonio Nazario da Silva
CPF: 020.570.794-73
Título/Valor – DMI – R$ 100,00
Protestante: Francisco Clayton Aguiar Costa
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 109988
Responsável: Maria Antonia Barbosa
CPF: 280.561.833-53
Título/Valor – DMI – R$ 102,43
Protestante: Municipio de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 109776
Responsável: Cicero Barreto dos Anjos
CNPJ: 11.274.931/0001-02
Título/Valor – DMI – R$ 196,57

Protestante: Gonzaga Ind Com Rep LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109866 
Responsável: Ceramica Laranjeiras LTDA
CNPJ: 04.912.104/0001-23
Título/Valor – DMI – R$ 969,00
Protestante: Jodiesel Caminhoes LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 109938
Responsável: Tatiane Pauliene da Silva
CPF: 067.634.144-63
Título/Valor – DMI – R$ 5.300,00
Protestante: Uniao Inox LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 109920
Responsável: Rennan Alves de Sousa
CPF: 097.607.244-05
Título/Valor – CT – R$ 2.491,44
Protestante: Banco do Nordeste 
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109954
Responsável: Lascio Luiz Abrantes de Sena
CPF: 093.771.584-00
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Heliziane Roberta Nogueira
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 109794
Responsável: Ivandemberg Gomes de Lira
CPF: 043.355.694-32
Título/Valor – DM – R$ 102,43
Protestante: Municipio de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 109779
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 28 de outubro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/07.099 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, 
CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora 
licitado em favor da empresa CLARIT COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 02.898.097/0001-27 com o 
item 03, perfazendo o valor total de R$ 1.179,00 (UM MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), e 
em favor da empresa BETA SOLUTION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA-ME CNPJ 
11.028.345/0001-70, com os itens 01, 02, 04, 05, 06 e 07, perfazendo o valor total de R$ 17.433,60 
(DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) desta 
forma fica registrado que o valor global da licitação é de R$ 18.612,60 (DEZOITO MIL SEISCENTOS 
E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, 
em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 31 de Outubro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente – EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09066/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: DISTRI-
BUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Fabrício 

Cabral de Araújo, pela empresa DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 151.371,00 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e um reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09067/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: MARIA 
DE FÁTIMA SILVA SOUZA (JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Srª. Maria 

de Fátima Silva Souza, pela empresa MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA (JOSIAS HORTIFRUTI-
GRANJEIROS) Recursos Financeiros: 

Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 225.625,10 (Duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 

dez centavos)
João Pessoa, 21 de outubro de 2016. 

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00003/2016 - PMC, que objetiva-
CONTRATAÇÃO DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERNANDES 
DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DEPUTADO JOÃO FERNANDES DE LIMA, ESCOLA 
FRANCISCO BEZERRA DA COSTA E A ESCOLA PROFESSORA EUNICE ALVES DOS SANTOS, 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado parecer da Assessoria Ju-
rídica, e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 22.732.871/0001-32, com o valor de R$ 144.157,82 (CENTO E 
QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTA-
VOS)classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos 
instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com 
Recursos Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12 361 10003 1005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 
ESCOLARES; 050 4490.51 000 OBRAS E INSTALAÇOES; 516 4490.51 002 OBRAS E INSTALA-
ÇOES; 12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 007 OBRAS E INSTALAÇÕES. 

Capim - PB, 31 de Outubro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro,torna público que fará realizar licita-
ção na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículo 
automotor de fabricação nacional, zero quilômetro, do tipo “Passeio” de 5 lugares, destinados a 
Secretaria de Meio Ambiente deste município. Data: 14/11/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da 
CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 31 de outubro de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 16-00966-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), torna 

público que em razão de alteração no edital, FICA ADIADO para o dia 18 de novembro de 2016, 
às 10:00 horas (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 018/2016. Objeto: Registro de Preços 
visando aquisição futura de Tubos e Conexões em PVC para reposição do estoque da Unidade 
Central e demais 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, 27 de outubro de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Equipamento e Material 
Permanente para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Serra Branca. Data de 
Abertura: 15/11/2016 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, 
situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações 
através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 31 de outubro de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09068/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: MARIA 
DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Srª. Maria 

de Lourdes Marinho de Oliveira, pela empresa MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ R$ 149.421,00 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09069/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: MÁXIMA 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Jo-

aquim Jesuino de Oliveira Filho, pela empresa MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 352.700,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09070/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: JEAN 
ALISSON DA SILVA CORREIA-ME (NATURAL SABOR).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Alana 

Gomes de Moraes, pela empresa JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME (NATURAL SABOR).
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 177.234 (cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais). 

João Pessoa, 21 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09071/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da merenda escolar das 
Escolas e dos Centros de referência em Educação Infantil da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: NORT 
FRUT LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/008128, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09005/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Douglas 

Veloso Gouveia Filho, pela empresa NORT FRUT LTDA. Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: 00: Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/

AEE/Mais Educação. 11: Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Funda-
mental/Creche/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação 11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/
RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 161.276,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e setenta e seis 
reais).

João Pessoa, 21 de outubro de 2016. 
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
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 00037/2016 com o seu objeto confecção de fardas, 
ternos esportivos, camisetas diversas, destinados a diversas secretarias, conforme especificação do 
edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa: ANTONIA ALMEIDA 
BARRETO - ME, CNPJ Nº 40.983.751/00001-90 foi declarada vencedora com o valor global de R$ 
37.395,00 (trinta e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais).

Ibiara - PB, 31 de outubro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 2016/07.099 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2016

O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 
suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM 
ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DES-
CARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da 
empresa CLARIT COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 02.898.097/0001-27 com o item 03, perfazendo o 
valor total de R$ 1.179,00 (UM MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), e em favor da empresa 
BETA SOLUTION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA-ME CNPJ 11.028.345/0001-70, 
com os itens 01, 02, 04, 05, 06 e 07, perfazendo o valor total de R$ 17.433,60 (DEZESSETE MIL 
QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) desta forma fica registrado 
que o valor global da licitação é de R$ 18.612,60 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS 
E SESSENTA CENTAVOS). 

João Pessoa, 31 de Outubro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL – EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 051/2016

Processo Administrativo PML Nº 025/2016. Ata de Registro de Preços Nº 05/2015, Pregão Pre-
sencial SRP 024/2015, ambos oriundos do Processo Administrativo PMLS Nº 032/2015, da Prefeitura 
de Lagoa Seca/PB. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Marcela Elizabete de 
Miranda Batista Santos Souto Eireli-ME (Comercial Miranda), CNPJ Nº  22.526.394/0001-59. Objeto: 
Aquisição de material de expediente de forma parcela para suprir as necessidades das Secretarias 
da Prefeitura de Livramento/PB. Vigência: Até 15/08/2017. Valor Contratado: R$ 334.985,90, refe-
rente aos itens: 5, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
54, 57, 59, 60, 63, 70, 82, 83, 85, 86, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 122, 123, 124, 
125, 126, 128, 129, 133, 135, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 157,159, 160, 161,164, 
165, 166, 168, 172, 173, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 203, 204, 
207, 209, 210 e 216. Dotação orçamentária: QDD/2016, ficando automaticamente incorporadas as 
dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Fonte recursos: 
FPM, ICMS, ISS, Diversos, Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios) e recursos ordinários. 
Pagamento: Até 20 (vinte) dias. Data da assinatura: 15/08/2016. Partes Assinante: Carmelita E. V. 
Sousa, e a Sra. Geilsa Lima Cavalcante (Pela Contratada).

Livramento/PB, 15 de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Processo 
Administrativo Nº 032/2015, a Ata de Registro de Preços Nº 005/2015, do Pregão Presencial SRP 
Nº 024/2015, da Prefeitura de Lagoa Seca/PB, cujo objeto do Processo Administrativo Nº 025/2016, 
é a Aquisição de material de expediente de forma parcela para suprir as necessidades das Secre-
tarias da Prefeitura de Livramento/PB, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de 
acordo com a legislação específica vigente.  Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente 
processo ADJUDICADO e HOMOLOGADO em favor da empresa: Marcela Elizabete de Miranda 
Batista Santos Souto Eireli-ME, CNPJ Nº  22.526.394/0001-59, no valor total de R$ 334.985,90, 
referente aos itens: 5, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 54, 57, 59, 60, 63, 70, 82, 83, 85, 86, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 122, 
123, 124, 125, 126, 128, 129, 133, 135, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 157,159, 160, 
161,164, 165, 166, 168, 172, 173, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 203, 
204, 207, 209, 210 e 216. Ao setor competente para providências cabíveis. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 10 de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2016
1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022/2016 – 14.01.2016 – PARTES: CONTRATANTE 

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB; CNPJ nº 08.993.909/0001-08. CON-
TRATADO ORIGINÁRIO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - CNPJ 
nº 24.380.578/0020-41 CEDE o contrato para o CONTRATADO CESSIONÁRIO: WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - CNPJ nº 24.380.578/0018-27, com a anuência da 
contratante, em todos os seus termos e condições, e pelo mesmo valor remanescente contratual. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, nas disposições contidas no Edital de licitação que desencadeou 
a contratação, bem como em consonância com a alínea “f” Clausula Nona do Contrato 00022/2016. 
Data da Assinatura: 31.10.2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000030/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL 

FERNANDES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DEPUTADO JOÃO FERNANDES 
DE LIMA, ESCOLA FRANCISCO BEZERRA DA COSTA E A ESCOLA PROFESSORA EUNICE 
ALVES DOS SANTOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00003/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 10003 1005 CONTRUÇÃO, AMPLIA-

ÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES; 050 4490.51 000 OBRAS E INSTALAÇOES; 516 
4490.51 002 OBRAS E INSTALAÇOES; 12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 361 
1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 
007 OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: DO DIA 01/11/2016 AO DIA 01/03/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO:SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 

22.732.871/0001-32
VALOR R$ 144.157,82 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE 

REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Protocolo...: 2016 - 058515
Responsavel.: EDIFICIO FAIRMONT
CPF/CNPJ....: 019548316/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.357,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057556
Responsavel.: EDMILSON LIMEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 518867154-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055675
Responsavel.: EM CONSTRULIMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 017517638/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.726,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055466
Responsavel.: EM CONSTRULIMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 017517638/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.215,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055463
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013025431/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055848
Responsavel.: ERIVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE ME
CPF/CNPJ....: 004499343/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054289
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ....: 044433404-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056157
Responsavel.: FRANCISCO DE SOUSA PIRES
CPF/CNPJ....: 676265484-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058422
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.444,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057659
Responsavel.: GUSTAVO GUIMARAES PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 043370874-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056701
Responsavel.: HGM CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 017804416/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.507,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058206
Responsavel.: HAYANNY SANTOS VASCONCELOS DA
CPF/CNPJ....: 018280344-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056298
Responsavel.: HELEN CRISTINA FEITOSA DA SOLVA
CPF/CNPJ....: 084020414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056326
Responsavel.: HERRERO SERVICO DE FRANQUIAS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 007397933/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.155,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057266
Responsavel.: INTER BLOCK ART DE CIMENTO S/A
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057870
Responsavel.: ITALA NARANH FERREIRA DE SA
CPF/CNPJ....: 035149654-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.440,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055950
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            975,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054460
Responsavel.: IZAC FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 011686132/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058412
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ....: 013407624-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057752
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 024867498/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.393,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058226
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 024867498/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057222
Responsavel.: JOSE ALBERTO MAGNO REGIS
CPF/CNPJ....: 030254984-63
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: LEONARDO DANIEL DA SILVA
Protocolo...: 2016 - 057366
Responsavel.: JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA 95122
CPF/CNPJ....: 013639993/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            804,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055816
Responsavel.: JOSE BERNARDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 020374635/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057231
Responsavel.: JOSE C DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 068609084-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056649
Responsavel.: JOSEFA VIEIRA BERTO
CPF/CNPJ....: 018944598/0001-32
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Responsavel.: ADRIANO SEVERINO TARGINO
CPF/CNPJ....: 023646278/0001-36
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            260,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056316
Responsavel.: AGRO INDUSTRIAL LAGOA VERDE 
LTDA
CPF/CNPJ....: 035421213/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.523,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058462
Responsavel.: ALFREDO LAMENHA LINS BAIA NETO
CPF/CNPJ....: 090678524-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            792,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056711
Responsavel.: ARRUDA COMERCIAL DE COSME-
TICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035488758/0002-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            732,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056985
Responsavel.: AUDENICE BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 003006674/0001-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058498
Responsavel.: BR COM PECAS PNEUS E SERV LT
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.020,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057691
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055490
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056430
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056693
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            812,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057641
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            745,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057639
Responsavel.: COMERCIO DE CONFECCOES SO-
BRINHO E S
CPF/CNPJ....: 022777626/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057590
Responsavel.: CONSORCIO  ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         24.456,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057933
Responsavel.: CONSUELO FERNANDA MACEDO 
DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 028815714-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055852
Responsavel.: CONSTRUTORA EXODO LTDA.
CPF/CNPJ....: 012427877/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.048,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056901
Responsavel.: CONSTRAL CONSTRUTORA E CON-
SULTORIA
CPF/CNPJ....: 010758902/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.231,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057252
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ....: 541607904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            895,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055818
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.068,58
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057424
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.929,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057475
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.939,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057316
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLI-
VEIRA 075
CPF/CNPJ....: 021354633/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056881
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 021354633/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            655,59
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057296
Responsavel.: EL COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATI
CPF/CNPJ....: 025425140/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056371
Responsavel.: JOSENES CIRNE RAMALHO
CPF/CNPJ....: 023094594-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055630
Responsavel.: JOSE LAURENTINO SILVA DE FARIAS JUN
CPF/CNPJ....: 060077334-59
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.047,73
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 056589
Responsavel.: JOSICLEIDE DO N C LIMA
CPF/CNPJ....: 000789414-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057392
Responsavel.: JOSINALDO MARCULINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014584086/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            973,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056263
Responsavel.: JULIANA ARROXELAS
CPF/CNPJ....: 930117924-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056301
Responsavel.: KIDEL CIA
CPF/CNPJ....: 020226142/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            711,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057984
Responsavel.: LUCAS BARREIRO ALVES
CPF/CNPJ....: 019560037/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058383
Responsavel.: LUCIANO JOAO DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 026140674-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056918
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA EIRELL
CPF/CNPJ....: 022104205/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.615,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055691
Responsavel.: LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 064843534-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055487
Responsavel.: MGS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 012690955/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.502,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056056
Responsavel.: MARCIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031703594-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            819,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057532
Responsavel.: MARCIO CAVALCANTI DE BRITO
CPF/CNPJ....: 768954244-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053933
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO FARIAS
CPF/CNPJ....: 039963104-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056653
Responsavel.: MARIA GISELLY GERMANO DE
CPF/CNPJ....: 021053856/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055539
Responsavel.: MARIOSA RECEPCOES & BUFFET 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017064806/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            409,19
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058163
Responsavel.: MARTA LUIZ DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 009531475/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056182
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ....: 017960160/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.135,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057593
Responsavel.: MATEX IMP. E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.211,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057268
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094147784-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057391
Responsavel.: NOBREGA E FARIAS COM FARM LTDA ME
CPF/CNPJ....: 022258846/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056613
Responsavel.: OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA
CPF/CNPJ....: 002093157/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057287
Responsavel.: PM SERVICO DE ALIMENTACAO EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 024823301/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.890,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056346
Responsavel.: PM SERVICO DE ALIMENTACAO EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 024823301/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.710,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056206
Responsavel.: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE BRITO 
JUN
CPF/CNPJ....: 007758684-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 055517
     Responsavel.: PAULO RODRIGO RIBEIRO TEI-
XEIRA DE C
     CPF/CNPJ....: 035214534-05
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,38
     Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 056690
     Responsavel.: PAULO RODRIGO RIBEIRO TEI-
XEIRA DE C
CPF/CNPJ....: 035214534-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056684
Responsavel.: PLANC DCT EMP IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056988
Responsavel.: PORTOFINO PRAIA RESIDENCE 
EMPR. IMO
CPF/CNPJ....: 021206411/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055802
Responsavel.: POUSADA LOUNGE ALOHAI LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021569599/0001-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            395,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057204
Responsavel.: PROEX COM.VAREJ.FRIOS E LA-
TICINIOS
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.902,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055245
Responsavel.: RRL COMERCIO FARMACEUTICO 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 022679266/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057286
Responsavel.: RAQUEL DANIELA FERNANDES 
GOMES
CPF/CNPJ....: 007529154-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            471,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055104
Responsavel.: RENATO SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 874408144-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            192,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055488
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ....: 013029914-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057562
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA
CPF/CNPJ....: 024308866/0001-22
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            210,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056560
Responsavel.: SOLIDA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 001000239/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056998
Responsavel.: STOK LAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013655227/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            564,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056504
Responsavel.: TOQUE FINAL COMERCIO DE PRO-
DUTOS E
CPF/CNPJ....: 012596450/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057256
Responsavel.: UNIMARKET MARKETING E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 008467070/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057297
Responsavel.: VALDILANDIA DO CARMO SILVA
CPF/CNPJ....: 010539124-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055202
Responsavel.: VALDOMIRO DOS SANTOS CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 011436364-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056090
Responsavel.: VINICIUS LAMOUNIER LOPES DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 063790514-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058398
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            910,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056514
Responsavel.: WILSON COUTINHO DONATO - ME
CPF/CNPJ....: 015170524/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            870,56
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056619
Responsavel.: XIMENES DANTAS
CPF/CNPJ....: 026516624-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056012
Responsavel.: ZELINA MARIA BRIGDA
CPF/CNPJ....: 518312284-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056158
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,  01/11/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PEDRO JOÃO DE FREITAS-ME-CNPJ N°16.739.881/0001-05 Torna público que a SUDEMA-
-Superintendencia de Administraçãodo meio ambiente,emitiu a licença de operação n°3417/2016 
em João Pessoa,7  de outubro de 2016-Prazo:730 dias.Para a atividade de :Transporte rodoviário 
Coletivo e Serviços de mecânica de veículos Na (o)-RUA DOUTOR JOÃO CASTRO PINTO,SANTA 
LUZIA,MUNICÍPIO :SAPE-UF:PB. Processo:2015-003848/TEC/LO-0098 

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO - CNPJ/CPF Nº 035.995.614-94. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3335/2016 em João Pessoa, 28 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Propaganda ao Volante (FORD F 4000 - PLACA MMT-8923/PB) Na(o) -  JOÃO PESSOA E REGIÃO  
Município: - UF: PB. Processo: 2016-006718/TEC/LO-3124.

CENTROCOR - CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.330.953/0001-
20. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3376/2016 em João Pessoa, 4 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: CENTROCOR - CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA SOC. SIMPLES LTDA DES-
TINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA Na(o) -  AV. JULIA 
FREIRE, 1235, TORRE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004598/TEC/LO-2669.

PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF Nº 52.452.141/0001-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3574/2016 
em João Pessoa, 25 de outubro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transportes rodovi-
ário de produtos perigosos, etanol anidro e etanol hidratado, partindo das destilarias produtoras no 
estado da Paraíba para o terminal em Cabedelo-PB. Com veículos (cavalos e carretas) de placas: 
CUD-4761, CUD-3930, CUD-4781, JRR-2303, JRR-5442, CUD-4757, CUD-4147, CUD-4759, CUD-
4617, CUD-4621, CUD-4622, EJY-7233, JHL-7118, JHL-7108, CUD-4192, FXJ-5040, FYW-6300, 
PDR-4451, JGR-7731, JGR-8791. Na(o) - EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Município: - UF: PB.  
Processo: 2016-006990/TEC/AA-4848.

FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA - CNPJ/CPF Nº 160.332.214-00. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3446/2016 em João Pessoa, 13 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA 
ÁREA DE 202,00M² Na(o) - RUA MARIA CARMELITA DA SILVA, QD. 32, LT. 36, COLINAS DO SUL.  
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-007339/TEC/LO-3251.

PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.500.289/0001-92, 
situado à Av. General Bento da Gama, 85 – Torre, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para comércio 
de pneus e câmaras de ar, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado à 
Av. General Bento da Gama, 85 – Torre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 049/2016 – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2016
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ: 08.925.968/0001-30. Contratada: Girleudo 

Feitosa da Silva Lima-EPP, CNPJ Nº 10.589.150/0001-36. Objeto: Prestar serviço de engenharia 
civil na implantação de pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Desterro/PB (CR 
Nº 1023270-48/2015 – Ministério das Cidades CV Nº 819761/2015). Valor Total: R$ 594.034,22. 
Dotação: QDD/2016. Fonte: Recursos do Contrato de Repasse Nº 1023270-48/2015 – Ministério 
das Cidades CV Nº 819761/2015 e Próprios. Vigência: 03 (três) meses. Data da ass.: 31/10/2016. 
Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Girleudo F. S. Lima (Proprietário).

Desterro/PB, 31 de outubro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO PATRIMONIAL COM TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS, VEÍ-
CULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-PB.Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações 
e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 31 de Outubro de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
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